
Toleranta se simte bine la Colegiul National \&quot;Gheorghe Lazar \&quot;
in anul scolar curent si pe parcursul anului viitor, Colegiul National "Gheorghe Lazar " este implicat in
desfasurarea unui proiect european Comenius, alaturi de parteneri din Germania, Italia, Turcia si Polonia.
Proiectul este coordonat de prof. Corina Pavelescu si se deruleaza sub genericul "Spotlights for Tolerance
". 
  
  in octombrie 2011 a avut loc prima vizita de proiect in Polonia, in localitatea Chojnice, iar la sfarsitul
lunii martie 2012 a avut loc a doua vizita, in localitatea Salihli, din Turcia. 
  
  Pe parcursul ultimei vizite, care a durat 5 zile, lazaristii (5 elevi si 4 profesori)au participat la activitati
de pregatire si interpretare a unei piese de Te atru pe tema tolerantei si a discriminarii. Elevii s-au
familiarizat atat cu tehnici esentiale ale jocului de scena, cat si cu elemente specifice ale mentalitatilor si
culturii din Turcia. La intoarcerea in tara, in cadrul saptamanii "Şcoala altfel ", profesorii si elevii
participanti la proiect au organizat pentru colegii din scoala o prezentare (filmari si fotografii) a
activitatilor desfasurate pe parcursul vizitei si au discutat despre obieciuri specifice Turciei. 
  
  "Proiectul «Spotlights for Tolerance» este un proiect multilateral, parte a programului sectorial
Comenius. Ţara coordonatoare este Germania, iar celelalte t[ri din proiect sunt Turcia, Italia/Sicilia,
Polonia si Romania. Proiectul S4T urmareste sa realizeze, sa interpreteze si sa documenteze scenele unei
piese, pornind de la ideea de toleranta si de respect fata de alte popoare si culturi. De-a lungul proiectului,
elevii din cele 5 tari participante si profesorii lor vor scrie si adapta scene care sa duca la alcatuirea unei
piese comune. Piesa va fi in engleza, dar va avea pasaje in limbile tuturor tarilor participante. Unul dintre
obiectivele finale va fi realizarea unui DVD cu spectacolul complet, asa cum se va desfasura si imbogati
el in fiecare tara. Elevii de la Colegiul National "Gheorghe Lazar " vor alcatui si brosura proiectului, care
va contine prezentarea scolilor participante, articole despre toleranta, dar si imagini din vizitele de
proiect", ne-a declarat prof. Corina Pavelescu, coordonatorul proiectului.

Cuvinte cheie: romania  gheorghe lazar  filmari  teatru  polonia  turcia  germania  italia  colegiul national
programul  fotografii  dvd  fotograf  mag

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/romania
https://www.sibiul.ro/cauta/1/gheorghe+lazar
https://www.sibiul.ro/cauta/1/filmari
https://www.sibiul.ro/cauta/1/teatru
https://www.sibiul.ro/cauta/1/polonia
https://www.sibiul.ro/cauta/1/turcia
https://www.sibiul.ro/cauta/1/germania
https://www.sibiul.ro/cauta/1/italia
https://www.sibiul.ro/cauta/1/colegiul+national
https://www.sibiul.ro/cauta/1/programul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/fotografii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/dvd
https://www.sibiul.ro/cauta/1/fotograf
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mag

