
 

 

Dragi colegi, și părinți,  

    avem plăcerea de a vă anunța că începând cu 01.09.2019, Liceul Tehnologic "1 Mai", Ploieşti 

va fi coordonator  al primului  proiect Erasmus+  din anul 2015 până  în acest an cu  titlul “I am 

happy with myself “, 2019-1-RO01-KA229-063340_1. Proiectul  a fost aprobat în cadrul acțiunii 

KA2 – parteneriate strategice în domeniul școlar – proiecte de schimb interșcolar. parteneri 

fiind licee și școli din: Turcia-“Ramazan Atil Anadolu Lisesi“, Lituania -"Jono Pauliaus II 

gimnazija", Belgia- Prizma - Campus College  și Germania-Friedrich-Rückert-Gymnasium. 

Proiectul  se va derula pe parcursul a doi ani începând cu 01.09.2019 până la data de 31.08.2021 

iar finanțarea va fi din fonduri europene nerambursabile. 

Europa luptă de mulți ani pentru drepturile omului și a femeilor în special. În ciuda acestui fapt, 

chiar și în cele mai dezvoltate țări europene există prejudecăți împotriva acestora. Scopul nostru 

în proiect este să detectăm prejudecățile împotriva femeilor și fetelor,  să sensibilizăm și să auzim 

vocea fetelor noastre care suferă din această cauză. 

În acest an, moștenirea culturală este în prim plan. Dorim să examinăm cu acestă ocazie 

contribuțiile femeilor la moștenirea noastră culturală. 

Activitățile care vor avea loc în fiecare lună vor acoperi probleme comune ale Europei și ale 

întregii lumi. Schimburile între țări, pe lângă îmbunătăţirea cunoştinţelor lingvistice, apropierea 

popoarelor și o mai bună cunoaștere a culturilor regionale, participă la mobilizarea elevilor și a 

școlilor în scopul: 

- Conștientizării patrimoniului cultural și a femeilor 

- Recunoașterii prejudecăților și prejudiciilor – găsirii de noi metode 

- Autoconștientizării fetelor care se simt diferite 

- Colaborării 

- Schimbului intercultural 

- Dobândirii de abilități digitale, conform atitudinilor de conviețuire și de acceptare necesare 

tuturor generațiilor prezente și viitoare. 

Avem  femei antreprenoare, femei care lucrează în cercetare, în artă, educație și producție dar și 

femei casnice. Ele toate contribuie la dezvoltarea umanității. Să le facem cunoscute! 

 

Echipa de proiect 

 
Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice 

utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 



 


