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Durata de desfășurare
2 ani
 1 octombrie 2018- 30 septembrie 2020

Buget
 Proiect
 Buget

finanţat din fonduri UE;

aprobat: 131.870 euro

(pentru toti partenerii)
28.000 euro pentru C.N. „Liviu
Rebreanu”

Coordonator proiect
Colegiul Național „Liviu Rebreanu”- Bistrița, România

 Parteneri


C.E.I.P. La Gaviota, Torrejón de Ardoz , Spania



12th Primary School of Drama, Drama, Grecia



Istituto Comprensivo Statale "Silvio Pellico," Vedano Olona, Italia



Gymnasio Agias Paraskevis Geroskipou, Pafos, Cipru



Agrupamento de Escolas Emídio Navarro, Almada, Portugalia

Priorități


Incluziunea socială



Dezvoltarea de competențe



Sprijinirea școlilor pentru combaterea
abandonului școlar timpuriu



Dezvoltarea durabilă



Cetățenia globală

Beneficiari


Direcți :

elevi (între 10 si 16 ani), profesori, psihologi, consilieri
școlari, membri ai școlii, echipe de management, personal
administrativ al școlii.


Indirecți:

părinți/tutori, elevi și profesori din alte școli, universități și
centre școlare, psihologi, asistenți sociali, consilieri
educativi, experți în educație specială, instituții
publice/private, poliție, centre de combatere a drogurilor,
formatori, ONG-uri

Obiective


Prevenirea formelor de agresiune timpurie



Dezvoltarea de acțiuni de intervenție eficientă în mediul academic
și în viața de zi cu zi



Îmbunătățirea competențelor socio-emoționale



Crearea unui mediu de învățare sigur și confident



Schimbarea culturii organizaționale cu privire la valorile coeziunii și
coexistenței într-o pace imperfectăl



Sporirea reputației școlare și a calității actului educațional



Adaptarea la nevoile beneficiarilor și a particularităților noii
societăți globale



Îmbunătățirea competențelor socio-emoționale ale studenților și
profesorilor pentru o mai bună incluziune și abordare a situațiilor
conflictuale



Promovarea unei culturi organizaționale de susținere a păcii,
bunătății și purității imperfecte, a coexistenței în diversitate



Dezvoltarea cetățeniei digitale și a securității social-media

Mobilități


6 mobilități :



3 mobilități doar pentru profesori





Cipru- 2 profesori-noiembrie 2018
Italia- 2 profesori- septembrie 2019
Grecia- 2 profesori- martie 2020



3 mobilitati cu elevi



Portugalia- 6 elevi, 2 profesori- martie 2019
Spania- 6 elevi, 2 profesori- noiembrie 2019
Romania- mai 2020






Roluri și responsabilități


România



Coordonarea proiectului



Deschiderea și adminitrarea paginii web a proiectului



Deschiderea și adminitrarea paginii de facebook a proiectului



Continuarea proiectului pe e-Twinning



Crearea unui instrument digital cu colectare de date calitative după fiecare mobilitate



Editarea jurnalului și a manualului proiectului



Realizarea diagramelor Gantt



Realizarea unui risk register



Italia și Grecia



Crearea planului de diseminare



Întocmirea rapoartelor de diseminare intermediară și finală



Realizarea unei flash-book de bune practici



Portugalia și Spania



Crearea de instrumente de monitorizare și evaluare



Întocmirea de rapoarte de monitorizare și evaluare intermediară și finală



Cipru



Responsabili privind impactul proiectului asupra beneficiarilor direcți si indirecți- întocmirea raportului
final

Rezultate așteptate


profesori instruiți și studenți implicați în activități educaționale comune



creșterea nivelului de manifestare a cetățeniei digitale și a nivelului de competențe
(comunicare socio-emoțională, interculturală și interpersonală, managementul cybernetic și
securitate electronică, utilizare IT, limba engleză )



dezvoltarea culturii organizaționale în sensul siguranței, păcii și relațiilor interinstituționale



pagină web a proiectului



proiect e-twinning



pagină de Facebook



un jurnal



Flashbook cuprinzând colecții de bune practici



curs de formare pentru profesori



e-certificate de siguranță



evenimente interculturale



programe de prevenire a agresiunii școlare și de intervenție timpurie



lecții și jocuri electronice



povești digitale



petiții naționale privind viitorul digital

Echipa de management și implementare


Alina Gîmbuţă



Dalia Chira



Susana Gălățan



Alina Creț



Mariana Onigaș



Constantin Rus

Disclamer


Aceste comunicări reflectă numai punctul de
vedere al autorului, iar Comisia nu este
responsabilă de utilizarea informațiilor conținute
de aceste comunicări.

