NATIONAL GAMES AND SPORTS BRING US TOGETHER
NATIONAL GAMES AND SPORTS BRING US TOGHETHER este numele
proiectului finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+ şi
implementat şi la Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” din Bucureşti între anii 20172019.
Parteneri în cadrul proiectului au fost profesori şi elevi din 6 ţări europene:
Osnovno uchilishte „Lyuben Karavelov” din Vidin, Bulgaria,
Szkoła Podstawowa nr 2 in Poznan, Poland
Colégio Nossa Senhora de Lourdes din Porto, Portugalia,
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Bucureşti, Romania,
Gimnazija Kranj din Kranj, Slovenia,
Hırkai Şerif Secondary School din Istanbul, Turcia
Scopul proiectului a fost acela de a actualiza, populariza şi practica jocuri şi
sporturi diferite, fie ele specifice fiecărei ţări participante la proiect, fie comune,
scop cu atât mai important cu cât elevii devin tot mai preocupaţi de telefoane
mobile, jocuri pe calculator şi televizor.
Trei dintre activităţile din cadrul proiectului au permis întâlniri ale profesorilor (în
Bulgaria, la Vidin, în Polonia, la Poznan, în Turcia, la Istanbul), astfel încât s-au
putut stabili de comun acord diferite acţiuni comune care aveau să permită
organizarea unor întâlniri ale elevilor din şcolile participante, precum şi realizarea
unor materiale informative (pliante, mascotă, o carte în limba engleză, traducerea
cărţii în limbile ţărilor din care proveneau elevii şi profesorii, etc.).
La activitatea din Slovenia, la Kranj (martie 2018), s-au deplasat 4 elevi, însoţiţi de
doi profesori. Prezentarea şcolilor, a oraşelor şi ţărilor de provenienţă au stimulat
utilizarea limbii engleze. Colaborarea pentru a se crea şi alege mascota şi un logo,
precum şi accesarea unor aplicaţii care ajută la adoptarea unui stil de viaţă sănătos,
au permis utilizarea calculatorului în scopul instruirii şi stimulării creativităţii.
Bucuria elevilor de la Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” a fost mare atunci când

Sporty (mascota propusă de ei) a fost ales cu majoritate de voturi şi a devenit
mascota proiectului.
Activităţile propuse de către echipa de proiect de la Colegiul Naţional “Emil
Racoviţă” din Bucureşti (octombrie 2018) s-au bucurat de succes şi popularitate în
rândul elevilor. Participanţii s-au bucurat de prezenţa unui nutriţionist (dl. Romeo
Fodulu), a unui psiholog/psihoterapeut (dna.Cristina Dimitrescu), precum şi de
faptul că îndrăgita sportivă Nicoleta Grasu s-a alăturat şi le-a vorbit tuturor despre
succes şi efortul aflat în spatele succesului. Profesorii şi elevii s-au bucurat de
frumoasele zile de toamnă de la Bucureşti fie jucând jocuri sau baschet în curtea
şcolii, fie înotând la bazinul de înot “Lia Manoliu” din Bucureşti. S-a vizitat şi
oraşul, obiectivele vizate fiind Arena Naţională, Palatul Parlamentului, Centrul
Vechi, Muzeul Satului, dar s-a pornit şi într-o frumoasă excursie la Sinaia şi la
Bran.
Ultima activitate din proiect s-a organizat la Porto, în Portugalia (mai 2019). Elevii
au avut posibilitatea să intre la orele de curs de la Colégio Nossa Senhora de
Lourdes, să se joace împreună şi să înveţe jocurile promovate în cartea comună, să
joace tenis de masă, baschet şi fotbal, să cânte şi să se distreze la karaoke, dar şi să
viziteze oraşul Porto. Cele mai apreciate au fost scurta croazieră pe râul Douro şi o
excursie în regiunea în care este situate oraşul Porto. De toate acestea s-au bucurat
4 elevi de la Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”, însoţiţi fiind de două cadre
didactice.
La finalul celor doi ani, putem aprecia că proiectul a adus împreună oameni
minunaţi, oameni care s-au cunoscut, au comunicat şi au colaborat, şi-au împărtăşit
reciproc credinţele, valorile şi experienţa profesională. Elevii au avut parte de
interacţiune şi intercunoaştere, şi-au făcut prieteni noi, au descoperit locuri
minunate, au vorbit în limba engleză, au cochetat cu limbile materne ale colegilor

din celelalte ţări, au privit spre alte sisteme de învăţământ şi au cunoscut oameni
diferiţi.
Promovarea jocurilor copilăriei şi a practicării sportului, precum şi informarea în
privinţa obiceiurilor alimentare care contribuie la sănătatea fiecărui om au aşezat
proiectul NATIONAL GAMES AND SPORTS BRING US TOGETHER între
acţiunile care merită încurajate şi perpetuate!
Mulţumim cadrelor didactice de la Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”, elevilor şi
părinţilor care s-au alăturat echipei de proiect, mulţumim colegilor şi elevilor/
părinţilor de la şcolile partenere, mulţumim coordonatoarei din Polonia, mulţumim
Erasmus+ pentru toate momentele unice în care am putut fi împreună şi pentru tot
ce am învăţat!
Coordonator proiect,
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