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PROIECT ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+KA2 
2015-1-ES01-KA219-015844-3 

“BUILDING UP HUMAN VALUES THROUGH ART” 

http://www.colegiulasachi.ro/erasmus.html 

https://www.youtube.com/watch?v=hpx_bn7XAl8 

 

Proiectul “Building up human values through art” s-a desfășurat pe parcursul anilor școlari 2015-2016 și 2016-2017 

și a avut ca scop promovarea valorilor din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prin intermediul artei. 

Cunoașterea și respectarea drepturilor omului e o caracteristică din ce în ce mai actuală a societății civile românești 

iar pentru elevii și cadrele didactice ale Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi’’ Iași inseamnă implicarea activă în viața 

comunității prin acțiuni de voluntariat și activități artistice care să dezvolte sentimentul libertății și demnității umane, 

a solidarității și a coeziunii sociale. 

 

Beneficiarii proiectului au fost elevii de la profilele  vocaționale de artă plastică  sau arhitectură  din cadrul celor patru 

școli care l-au implementat: Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" (Iași,România), IES Ruiz de Alda (San 

Javier, Spania), Birmingham Metropolitan School (Birmingham, Marea Britanie), Neue Gymnasiale Oberstufe 

(Frankfurt, Germania). Echipa proiectului  a fost constituită din profesori de Arte Vizuale, Istoria Artei, Istorie și 

Limba Engleză având drept coordonator pe Profesor Carmen Avram, coordonator artistic pe Profesor Carmen 

Răileanu și reprezentant legal al Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” pe doamna Profesor doctor Anda Tanasă. 

 

 Toți elevii s-au implicat cu mult entuziasm în activitățile proiectului din dorinta de a cunoaște și de a face cunoscute, 

prin intermediul mesajului artistic, drepturile omului în rândul tinerilor și nu numai. Elevii au fost împărțiți în șase 

grupuri care au colaborat, coordonați de către profesori, în forumurile Twinspace. În fiecare grup erau elevi din toate 

țările participante deoarece s-a comunicat în limba engleză, atingând astfel și alte obiective ale proiectului, cum ar fi: 

îmbunătățirea cunoștințelor de limbă engleză, dezvoltarea competențelor digitale în art media și întărirea legăturilor 

între diverse comunități și culturi ale U.E. Aici au avut loc discuțiile despre drepturile omului și despre respectarea 

sau nerespectarea acestora în lume.  Aceste drepturi şi libertăţi ale omului au fost alese de către elevii din ţările 

organizatoare ale întâlnirilor. Toate aceste discuții s-au concretizat în realizarea unor expoziţii de artă în cadrul celor 

patru  întâlniri transnaţionale. Locaţiile pentru expoziţii au fost întotdeauna spaţii de artă relevante, cum ar fi studioul 

’’Stryx’’ al artiştilor independenţi din Digbeth, Birmingham,  spaţiul expoziţional al Facultăţii de Arte Vizuale şi 

Design din Iaşi sau Muzeul Municipal din San Javier, Spania. 

http://artasidrepturileumane.blogspot.ro/p/opere-de-arta.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=ReEZpM4iwfk 

https://www.youtube.com/watch?v=cofDqStlS1Y 

https://www.youtube.com/watch?v=4i_d3vUrmyU 

  

Activitățile desfășurate pe parcursul celor doi ani ai proiectului și-au gasit finalitatea în expoziția de artă organizată la 

Muzeul din San Javier. Au fost expuse publicului lucrările artistice realizate în cadrul întâlnirilor de la Birmingham, 

Iași, Frankfurt și San Javier. Cu această ocazie a fost prezentat și catalogul lucrărilor acestui proiect. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ymAy7PK9fc 

https://issuu.com/arteruizdealdasanjavier/docs/catalogo_art4humanfinal 
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https://twinspace.etwinning.net/6108/home 

În vederea informării, documentării și pregătirii pentru întâlnirile transnaţionale, elevii au participat la numeroase 

workshop-uri  în care s-au întâlnit cu personane abilitate din O.N.G.-uri, oameni de cultură sau profesori din cadrul 

Universității Naționale de Arta “George Enescu” din Iași. Astfel, ei au fost foarte aproape de problemele comunității 

prin activități de voluntariat desfașurate în cadrul O.N.G. “Star of Hope” România unde i-au cunoscut pe copiii cu 

dizabilități și problemele acestora de integrare în societate. În colaborare cu studenții și profesorii de la Universitatea 

Națională de Artă, ei au realizat o serie de activități și expoziții de artă în care și-au transpus mesajul pentru noua 

generație. 

https://www.youtube.com/watch?v=uLS7_bT_xDQ 

https://www.youtube.com/watch?v=z9aXiIfehCI 

https://www.youtube.com/watch?v=M4_7ZSat4vU 

https://www.youtube.com/watch?v=rvxVb-Xh8mc 

https://www.youtube.com/watch?v=JwVdErcDSbQ 

https://www.youtube.com/watch?v=RrJZhAwBiug 

https://www.youtube.com/watch?v=vdfNkpJONII 

https://www.youtube.com/watch?v=nSA-wodPxsE 

https://www.youtube.com/watch?v=WDYmCLZn3aQ 

https://www.youtube.com/watch?v=R-_uh4hUHnE 

https://www.youtube.com/watch?v=ckDEkMQfxNE 

https://www.youtube.com/watch?v=X3It-sSXw-0 

https://www.youtube.com/watch?v=Bxo0b33BY0o 

 

Pentru a avea un și mai mare ecou în societatea ieșeană, elevii, întorși de la San Javier,  au realizat o expoziție finală 

la Muzeul Memorial “Mihail Kogălniceanu ” din Iași cu lucrări de grafică și pictură inspirate, deasemenea, din 

drepturile garantate de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.  https://twinspace.etwinning.net/6108 

Un demers asemănător îl are și Colegiul  IES Ruiz de Alda (San Javier, Spania) care în data de 18.11.2017 va vernisa 

o expoziție la Madrid cu lucrările realizate în cadrul proiectului în ultimii doi ani. 

https://www.facebook.com/events/1430316627004931/ 

 

Proiectele artistice expuse se regasesc și pe blogul proiectului, twinspace, youtube, facebook, site-urile școlilor 

participante: 

Blog Art4humanrights: http://artasidrepturileumane.blogspot.ro/ 

                                           http://art4humanrights.blogspot.ro/p/art-projects.html 

Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/6108/pages/page/255343 

Facebook: https://www.facebook.com/art4humanrights/ 

Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Iași: http://www.colegiulasachi.ro/erasmus.html 

https://www.bzi.ro/construim-valorile-umane-prin-arta-elevi-si-profesori-de-la-colegiul-tehnic-gheorghe-asachi-au-

participat-la-un-proiect-inedit-in-spania-foto-604884 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCI9f8PoFY8x1bxNtfCdBQig 

https://www.youtube.com/watch?v=hRqIP9Tq-pI 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iași, 

                                                                                                                                  Director, 

                                                                                                                        Prof.dr.Anda Tanasă 
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