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PROIECT MULTILATERAL COMENIUS “CHANT’EUROPE” 

(COM-13-PM-791-TM-FR) 

 
În perioada 2013-2015 s-a desfășurat Proiectul Multilateral Comenius 

CHANT'EUROPE, care a implicat cinci școli partenere: Ecole élémentaire „Jean Moulin”, 
Moulins (Franța), Istituto Comprensivo Rignano-Incisa (Italia), Zespol Ksztalcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego nr. 13, Gdansk (Polonia), Școala Gimnazială nr. 24 din 
Timișoara (România) și Ozel Karsiyka Piri Reis Okullari, Izmir (Turcia). Proiectul a fost 
finanțat de Comisia Europeană prin Programul Învățare pe Tot Parcursul Vieții, cu sprijinul 
ANPCDEFP.  

Proiectul CHANT'EUROPE și-a propus – și a reușit – ca, împreună cu partenerii 
europeni, să creeze o experiență culturală comună în domeniul punerii în valoare a 
patrimoniului muzical, a folosirii noilor tehnologii în învățământ în vederea formării, a 
schimbului de repertorii și notițe pedagogice și, în final, în vederea realizării unui concert în 
format videoconferință. De asemenea, acest proiect a avut ca scop și o mai bună cunoaștere 
între țările europene partenere. 

Această creare a unui patrimoniu cultural comun permite educarea elevilor pentru o 
cetățenie curopeană și descoperirea de către aceștia a patrimoniului cultural al țărilor 
partenere, iar pe de altă parte, acest proiect a permis învățătorilor să își compare practicile lor 
de la clasă și să elaboreze noi instrumente (comune) de evaluare. 

În cadrul proiectului, toți participanții s-au bucurat de învățarea unor cântece, de noi 
experiențe, dar și de oportunități de a învăța de la ceilalți și de a exersa conversația în limbile 
franceză și engleză.  

Echipa Școlii Gimnaziale Nr. 24 din Timișoara a fost formată din: Prof. Daniela 
Lobază (director), Prof. Florica Șerban (coordonator proiect), Prof. Georgeta Novacovici, 
Prof. Cornelia Albulescu, Prof. Mihaela Panda, Prof. Liviu Șerban și Prof. Ana Hrin. 
 
 Rezultatele comune realizate în cadrul proiectului sunt următoarele: 

- Un site comun cu informații despre școlile partenere, întâlnirile de lucru, cântecele 
învățate, fotografii, broșuri și filmulețe cu diversele activități desfășurate în cadrul 
proiectului: http://chanteurope.edu-project.eu/spip.php?rubrique48  

- Un cântec comun în care fiecare partener a compus câte două strofe pe o melodie 
din patrimoniul muzical european comun („Odă bucuriei”) 

- Un site al concertului final realizat de partenerul francez cu toate cântecele cântate 
de elevii fiecărei școli (patru străine, unul autohton și unul comun): 
http://ecolemusique.moulins.free.fr/chanteurope/index.html  

- Un DVD al concertului final, care conține aceleași informații ca și pe site-ul mai 
sus menționat 

 
 Rezultatele echipei române includ după cum urmează: 

- Activități muzicale martie 2014 – activități desfășurate de copiii școlii noastre 
pentru membrii echipelor partenere cu ocazia întâlnirii de lucru de la Timișoara. 
Workshop-ul de la Timișoara s-a bucurat de o foarte bună mediatizare locală, prin 
intermediul a două televiziuni locale (Tele Europa Nova și TVR Timișoara), 
precum și a postului Radio Timișoara. Câteva activități pot fi vizionate aici: 
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http://telenova.ro/stiri/2014/03/nova-timis-proiect-multilateral-comenius-chant-
europe/  

- Semn carte/text cântec – semne de carte cu românaș sau româncuță și textul 
cântecului învățat de copiii școlilor partenere de către echipa română 

- Broșură 9 mai 2014 – Ziua Europei și Ziua Porților Deschise COMENIUS 
- Broșură 9 mai 2015 – Ziua Europei și Ziua Porților Deschise COMENIUS 
- Broșură cântece românești – conține cântecele românești alese de parteneri, 

traducerea lor în engleză și franceză, precum și ilustrații 
- Quizz-uri muzicale pentru o mai bună cunoaștere a patrimoniului muzical și 

cultural românesc 
- CD cu cântecele românești din cadrul proiectului 
 

1. Întâlnirea de lucru de la Moulins, Franța 
 

 
 

 
 

 
2. Întâlnirea de lucru de la Timișoara, România 
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3. Întâlnirea de lucru de la Izmir, Turcia 
 

 
 

4. Întâlnirea de lucru de la Rignano-Incisa, Italia 
 

 

 
 

5. Întâlnirea de lucru de la Gdansk, Polonia 
 

 
  

 
Toate informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar 
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 
Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care a fost folosit 
conținutul acestor informații. 

 
Coordonator proiect, 
Prof. Florica Șerban 

 


