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Comunicat de presă 

PROIECT  ERASMUS +  

 

         Proiectul "Prin muzica și dans spre interculturalitate și perfectionare artistică", al 

cărui beneficiar este Colegiul de Artă "Regina Maria" Constanta  este un proiect de 

mobilitate  adresat elevilor aflaţi în fomare iniţială, care va avea drept scop parcurgerea prin 

stagiu de formare profesională în parteneriat cu instituţii/companii din domeniul industriei 

interpretative europene unor conţinuturi şi obiective de formare specifice disciplinelor 

muzicale si coregrafice, o nouă oportunitate de promovare a adaptabilităţii, flexibilităţii şi 

competitivităţii formării profesionale iniţale a absolventului de liceu cu profil. 

         Parteneriatul din cadrul proiectului este alcătuit din Colegiul de Artă "Regina Maria" 

Constanța care va îndeplini rolul de organizaţie de trimitere, organizatiile de primire fiind: 

Banda Municipal de Música, El Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” 

si Asociatia Grupo Motor Granada, organizația de primire şi organizația intermediară MEP 

Europroject Granada, Spania. 

Cei 34 de participanţi vor organiza, promova şi susţine un spectacol final în faţa 

publicului spaniol, la finele stagiului; vor aplica şi exersa cunoştinţele acumulate, abilităţi, 

competenţe prin crearea unui proiect artistic independent și susţinerea acestuia în faţa 

publicului alcătuit din colegi, profesori, părinţi, având astfel şi un exemplu  direct de “a 

învăţa prin a face”. 

Participanții muzicieni, vor acumula cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi de utilizare şi 

intergrare în pregătirea lor de specialitate a programelor computerizate – Sibelius (scriere 

de partituri muzicale), rezultat confirmat prin analiza comparativă a datelor evaluărilor 

iniţiale şi finale, prin  numărul şi gradul de dificultate al partiturilor prelucrate şi utilizate mai 

apoi în întocmirea de către ei a unui repertoriu divers ca stiluri şi genuri muzicale, care va fi 

pus în scenă în cadrul unui concert final, transpus pe DVD; participanții coregrafie își vor 

dezvolta deprinderile motrice; își vor aprofunda capacitatea de expresie, de concentrare, 

mailto:cna.regina.maria@gmail.com


atenţia distributivă prin conceperea și susţinerea unui spectacol final de dans în colaborare 

cu participanţii muzicieni. 

         În urma plasamentului și a perioadei de pregătire profesională iniţială parcursă, 

participanţii vor primi certificate de participare la stagiu eliberate de catre cele 3 institituţii 

partenere: organizaţia de trimitere, organizaţiile de primire și de la organizaţia intermediară. 

Domnul Gevat – Ismet Nejdet apreciază efortul echipei de proiect care a reușit să 

îndeplinească toate condiţiile impuse de un proiect Erasmus + și să creeze o deschidere a 

elevilor noștri către spaţiul cultural și interpretativ european. 

 

 

 

  

 
 
 
 
  Consilier de imagine, 

Prof. Monica Enache 
E-mail: enachemonyk@yahoo.com 
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