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Primul proiect ERASMUS+ derulat de liceul nostru!
În perioada 1 septembrie 2014-31 august 2016, Liceul ”Ștefan Procopiu” derulează
parteneriatul strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul ”Skills for
Life: Literacy” (SLL), Nr. de referință: 2014-1-RO01-KA201-002713. Parteneriatul este coordonat
de Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui. Parteneri sunt 4 școli din Bulgaria, Turcia, Italia și Grecia:
 Foreign Language School (Pleven, Bulgaria);
 5th General Senior High School of Aigaleo (Aigaleo, Grecia);
 Yildirim Beyazit Anadolu Lisesi (Bursa, Turcia);
 ISISS Cicognini Rodari (Prato, Italia).
Grupul țintă: elevi din clasele IX-XII (14-19 ani).
Scopul proiectului este valorificarea potențialului literației ca instrument de dezvoltare
personală și consolidare a competențelor cheie transversale necesare învățării pe tot parcursul vieții.
Obiectivele proiectului:
 dezvoltarea competențelor elevilor în domeniul literației (citit, scris, vorbit, ascultat) și a
competențelor cheie transversale (gândirea critică, atitudinea de relaționare, comunicare și
colaborare cu ceilalți, comunicarea în limba maternă și în limba engleză, a învăța să înveți,
spirit de inițiativă);
 valorificarea strategiilor de lectură pentru dezvoltarea competențelor în domeniul literației
la elevi și încurajarea lecturii pentru plăcere în rândul elevilor;
 dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesorilor în conceperea și organizarea de activități
și lecții care să contribuie la dezvoltarea în rândul elevilor a competențelor cheie
transversale și a competențelor în domeniul literației;
 promovarea schimbului de practici inovative și experiențe între școlile europene prin
dezvoltarea unor materiale pedagogice bazate pe strategiile de citit, scris, vorbit;
Implementarea proiectului va fi organizată pe baza a șase pachete de lucru:
 ”Management și Coordonare”;
 ”Întâlnirile de proiect;
 Ghidul "The teaching of Life Skills with Literacy" (A Training Manual);
 Ghidul "Think Literacy: Cross-Curricular Approaches" ("Literacy lessons");
 ”Diseminare și exploatare”;
 ”Monitorizare și evaluare”.
”Literația este o punte de
la mizerie la speranță!”

Sloganul
proiectului

(Kofi Annan, al XII-a
Secretar General ONU)

Definiția PISA asupra literației
The Programme for International Student Assessment (PISA) – Programul International
pentru Evaluarea Elevilor
Literația înseamnă înțelegerea, folosirea și reflectarea asupra textelor scrise, cu scopul de a ne
dezvolta cunoașterea și potențialul, pentru a deveni indivizi activi în societate.

DE ce este literația importantă pentru asimilarea conținutului (de
învățat) la disciplina fiecăruia/motivația învățării?
Invățarea este vitală pentru că îi ajută pe elevi să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și să
înțeleagă mai bine realitatea din jurul lor. Exemple:
 Știintele sociale: sunt esențiale pentru a activa în societate ca un individ responsabil și
informat; vei afla felul în care oamenii din culturi deferite, din epoci istorice diferite, iau
decizii și își împlinesc nevoi fizice, emoționale și spirituale.
 Matematica: este esențială în aproape orice domeniu s-ar angaja cineva; îi ajută pe oameni
să aprecieze simetria și modelele, îi ajută pe oameni să ia decizii ferme, logice, dezvoltă
creativitatea, abordarea sistematică a situațiilor cu care ne confruntăm etc.
 Științele: sunt importante pentru înțelegerea vieții, a materiei, a fenomenelor fizice, a
componentelor tehnice, pentru a crea sens într-o manieră logică și creatiă
 Limba: este esențială pentru creșterea intelectuală; abilitatea de a vorbi, de a scrie și de a
citi și de a interpreta un text este fundamentală pentru a avea acces la cunoștințele pe care le
oferă celelalte discipline.
Importanța literației a fost recunoscută și de UNESCO care, în urmă cu
40 de ani a stabilit Ziua Internațională a Literației (8 septembrie), iar
perioada 2003-2012 a fost denumită ”United Nations Literacy Decade”.

În perioada 6-23 octombrie se desfășoară procesul de
selecție a profesorilor pentru constituirea echipei de
implementare a proiectului. Informații suplimentare se
găsesc pe site-ul liceului: www.lspvs.ro.
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