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Trăim într-o lume în care provocările cărora trebuie să le facem față sunt complexe și
dificil de înteles dacă alegi să stai deoparte și să lași pe alții să-ți spună ce să faci. Este un
univers în care suntem interconectați, mai mult sau mai puțin vizibil, astfel încât acțiunile
intreprinse de cineva undeva în lume au un impact asupra noastră, a tuturor. Cel puțin așa
vedem noi lucrurile, noi cei care lucrăm în educație și pentru educație, în încercarea de a da
un răspuns atotcuprinzător, atunci când suntem întrebați de ce dorim să participăm la
proiecte internaționale.
Mai întâi de toate, proiectele internaționale ne oferă prilejul de a fi la curent cu ceea
ce se întâmplă în alte sisteme educaționale, de a fi parte dintr-un întreg care nu poate
funcționa fără ca părțile care-l compun să funcționeze. Fiind parte dintr-un întreg este
absolut necesar să cunoaștem preocupările celorlalți, problemele și soluțiile la care ajung.
La rândul nostru, trebuie să împartășim cu ceilalți reușitele noastre, dificultățile pe care le
întâmpinăm și nu în ultimul rând, speranțele noastre. Învățând unii de la alții, schimbând
idei, lucrând împreună ajungem la soluții viabile pentru fiecare parte și pentru întregul pe
care-l numim educație. Venind din culturi diferite avem şansa să ne integrăm într-o societate
diferită, multiculturală, care favorizează sentimentul de a fi în realitatea cotidiană, o
individualitate care nu seamănă cu nimeni şi nimic.
Calitatea educației este dată de o transformare inovatoare, dar. această transformare
nu poate izvorî decât din deschiderea fată de ceilalți, dintr-o permanentă căutare,
diversificare și anticipare a provocărilor societale la care vom fi supuși. Așa se explică
promovarea dimensiunii europene prin proiectele internaționale. Dimensiunea europeană a
educației este reflectarea unei realități care exercită presiuni, determinându-ne să
întreprindem măsuri pentru a sprijini tinerele generații să găsească modalități de răspuns la
provocările lumii de astăzi și de mâine.
Proiectele internaționale au în vedere, în principal, îmbunătățirea calității educației
și consolidarea dimensiunii europene în educație. Aceste deziderate nu pot deveni realitate
dacă nu se încurajează învățarea limbilor străine, cooperarea transnatională, promovarea
conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile
informaționale. Este, de fapt, ceea ce Inspectoratul Școlar Județean Arad își propune să facă
de fiecare dată când se implică în implementarea unor proiecte internaționale.

Inspector școlar general,
Prof.dr. Anca Patricia Stoenescu

CHANGING LIVES. OPENING MINDS

6

CHANGING LIVES. OPENING MINDS

7

CARTA DE MOBILITATE PENTRU
FORMARE PROFESIONALĂ VET
ERASMUS+
NR PROIECT: 2016-1-RO01-KA109-025166
UNITATEA SCOLARA: Liceul Tehnologic Francisc Neuman
ADRESA SITE : www.liceul-neuman.ro
COORDONATOR PROIECT: prof. dr. Adina-Elena Avacovici

Recunoaștere a calității ridicate a strategiei de internaționalizare și a
mobilităților de formare profesională derulate; cooperarea cu organizaţii şi
instituţii din alte țări; capacitatea de a gestiona proiecte de mobilitate de
calitate şi pentru eforturile de a creşte internaţionalizarea VET prin programul
Erasmus+.
Rezultate
 peste

300 absolvenți care au venit în contact cu realitatea europeană a formării profesionale și
50% profesori participanți la formări, schimburi de bune practici și întâlniri de lucru cu colegi
reprezentând alte sisteme educaționale

 motivarea pentru

învăţarea pe tot parcursul vieţii; creșterea atractivității carierei

 dobândirea de cunoștințe,

abilităţi, atitudini necesare pentru a participa activ la viața comunităţii

 valorizarea

diversităţii culturale cu accent pe eliminarea prejudecăţilor, a barierelor culturale,
incluziune, promovarea dialogului intercultural între elevi, prin punerea în valoare a
personalităţii fiecăruia

 proiectare

didactică bazată pe instrumente digitale, metode colaborative, învățare bazată pe
proiect sau forme de învățare non formală

 profesori

proactivi, capabili de transformare, adaptare și updatare pentru construirea unui nou
tip de abilități și priceperi

 asigurarea coerenței

activităților derulate prin proiecte cu politica generală a instituției

o

cultură managerială care armonizează valori, atitudini şi comportamente, reuşeşte să le
amplifice potenţialul, direcţionat către atingerea obiectivelor propuse în strategiile şi politicile
organizaţiei

 un

management al proiectelor orientat spre extinderea tipurilor de
stimuli adresaţi elevilor şi profesorilor, spre înnoirea metodologică şi
tematică a domeniilor abordate interdisciplinar în conexiune cu
realitatea, spre lărgirea ariei şi tipurilor de cooperare intra- şi
interinstituţională, spre extinderea impactului comunitar al
activităţilor proprii
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LEARNING TO BE
NR PROIECT: 2017-1-RO01-KA116-036592
UNITATEA ȘCOLARĂ: Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad
ADRESA SITE : www.liceul-neuman.ro
COORDONATOR PROIECT: prof. dr. Adina-Elena Avacovici
Obiectiv general:
- Îmbunătățirea calității predării și învățării și pregătirea elevilor pentru piața muncii într-o lume
globalizată;
- Întărirea legăturii dintre procesul de predare învățare și mediul economic
Obiective specifice:
-dezvoltarea competenţelor de specialitate, abilităţilor practice și experienței de lucru în domeniile
textile, servicii astfel încât expertiza profesională dobândită să ofere șanse sporite pentru
integrarea pe piaţa muncii
-dezvoltarea personală a elevilor (comunicare, relații personale și profesionale, independență
crescută) și maximizarea propriului potențial prin contactul cu un mediu de muncă transnațional,
-creșterea respectului de sine și dobândirea unui avantaj competitiv pe piața forței de muncă prin
dobândirea certificatului Europass, a Certificatelor eliberate de organizațiile de primire și a
Cetificatelor de competenţe profesionale eliberate de şcoala noastră la finalizarea studiilor de către
participanţi.
-înțelegerea aspectelor multiculturale, a diversității și însușirea valorilor europene.
Grup țintă:
-elevi clasa a X-a liceu: tehnician desigtner vestimentar—5; tehnician achiziții și contractări—7;
coafor stilist—14
-elevi clasa a X-a școală profesională—frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist—16
Perioada de implementare: 2017—2018
Parteneri: MEP Eur opr ojects Gr anada—organizație intermediară; Coleg Llandrillo Menai,
Llandudno, Marea Britanie
Activități
- conform CDL: Documentația tehnică și ergonomia locului de muncă din atelierul de instruire
practică; Aplicații de bază în comerț; Lucrări de estetică în studioul de coafură—frizerie; Coafuri
cu împletituri și adausuri de meșe colorate
Rezultate
- 42 elevi care au dobândit documentul de mobilitate Europass
- Dobândirea/îmbunătățirea de competenţe şi abilităţi practice în domeniul de studiu
- Înţelegerea culturii antreprenoriale prin cunoaşterea activităţii şi organizării la nivel european
- Utilizarea de instrumente şi metode pentru asigurarea calităţii produselor finite la nivelul
exigenţelor spaţiului european
- Abilități lingvistice și de comunicare îmbunătățite
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- Creșterea încrederii de sine
- Îmbogățirea portofoliului personal
- Motivare sporită pentru absolvirea studiilor
- Competenţa a învăţa să înveţi - a avea o gestiune eficientă proprie a învăţării, a carierei şi a
activităţii profesionale
- Stimularea competitivității și a motivației
Impact
Participanți:
- formarea de deprinderi tehnice și profesionale concrete
- constientizare culturală sporită
- abilități lingvistice și de comunicare îmbunătățite
- coordonarea relațiilor de muncă
- stabilirea de relații personale
- motivare sporită pentru absolvirea studiilor
- impact pozitiv asupra oportunităților pentru carieră prin prisma dezvoltării personale
Pentru cadrele didactice însoțitoare și pentru tutorii din firmele gazdă mobilitatea reprezintă :
- o provocare pentru dezvoltarea atât a deprinderilor lingvistice cât și a celor interculturale
- comunicare cu persoane din medii culturale diferite
- interrelaționare
- adaptare la situații neprevăzute
- experiență de formare individuală
La nivelul organizației, se urmărește creșterea atractivității învățământului profesional și tehnic, in
general, și a sistemului de practică în particular, atât la nivelul sistemului IPT cât și la nivelul
instituțiilor IPT .
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MODELE DE FORMARE
PROFESIONALĂ DUALĂ
NR PROIECT: 2016-1-RO01-KA102-024202
UNITATEA SCOLARA: Inspectoratul Școlar Județean Arad
ADRESA SITE : www.isjarad.ro
COORDONATOR PROIECT: Lupei Anca
Obiectiv general: Cr eșter ea gr adului de cupr inder e a absolvenților claselor a VIII -a și
scăderea numărului de locuri rămase neocupate după admiterea în liceele tehnologice, prin
realizarea unor parteneriate viabile cu agenții economici, prin care să se ofere elevilor o pregatire
practică care să le faciliteze tranziția de la școală la locul de muncă și implicit inserția pe piața
muncii
Obiective specifice:
Facilitarea stagiilor de practică a elevilor în firme, adaptarea curriculei și oferirea de sprijin
didactic prin crearea și promovarea de parteneriate viabile și funcționale între școli și operatorii
economici
Elaborarea și livrarea în parteneriat cu întreprinderile din judetul Arad a unor module de practică
pentru învățământul profesional și tehnic care să răspundă nevoilor angajatorilor
Elaborarea unei strategii de dezvoltare a învățământului profesional și tehnic, la nivelul județului
Arad
Grup țintă: dir ector / dir ector adjunct, cadr e didactice car e pr edau discipline tehnologice din
liceele tehnologice partenere; formator/ responsabil cu formarea profesională /personal implicat în
dezvoltarea strategică a instituției din cadrul firmelor partenere; 17 participanți flux 1, 17
participanți flux 2.
Perioada de implementare: 2016—2018
Parteneri: Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad, Liceul Tehnologic ”Francisc Neuman” Arad,
Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, Liceul Tehnologic ”Ștefan Hell” Sântana, Liceul
Tehnologic de Electronică și Automatizari “Caius Iacob” Arad, Liceul Atanasie Marienescu
Lipova, Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu, Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția
Mediului Arad, Nuțu Service SRL Santana, SC Gummitech Raul SRL Ineu, SC Coșeri Electric
CO Ineu, SC Tehnodomus SA Arad, SC Astra Rail Industries SRL Arad, S.C. ANGELIA S.R.L.
Arad, SC Transformatorul SRL Arad, Arcoom SCM Arad, Asociația Economică GermanoRomână D.R.W. Arad, BBZ Mitte gGmbH, Fulda, Germania, COLEG CAMBRIA, Wrexham,
Marea Britanie
Activități
Participarea în anii școlari 2016-2017 și 2017-2018 a 34 cadre didactice pentru disciplinele
tehnice și directori/directori adjuncți din liceele partenere în consorțiu și formatori/responsabili cu
formarea profesională/personal implicat în dezvoltarea strategică a instituției de la agenții
economici implicați în consorțiu la un stagiu de 3 zile în în Anglia la Coleg Cambria respectiv la
BBZ Mitte GmbH Fulda, Germania cu scopul de a studia/observa modul în care functionează
sistemul de formare duală in țara gazdă;
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Pe perioada mobilității participanții au avut activități specifice pentru formarea competențelor și
anume:
 Structura, actori relevanți, instrumente de promovare a învățământului profesional
 Observarea formării practice în intreprindere în cadrul formării duale
 Cunoașterea gândirii și culturii antreprenoriale care promovează formarea prin
învățământul dual
 Relația școală-agenți economici în cadrul formării duale a ucenicilor
Rezultate
 dezvoltarea competențelor participanților în ceea ce privește organizarea IPTdual
 1 suport de curs pentru formarea tutorilor de practică de la agenții economici
 2 cursuri de formare livrate prin CCIA Arad
 1 design de activități pentru workshop de 6 ore pe tema ”Invățământul în sistem dual”
 2 workshopuri cu tema ”Invățământul în sistem dual”
 1 strategie de dezvoltare a învățământului profesional în sistem dual
 1 prezentare a sistemului dual comparativ DE vs UK
 12 CDL-uri pentru un modul de formare profesională realizate în funcție de nevoie agenților
economici
 250 pliante conținând prezentarea proiectului, activități și rezultate și 150 pliante conținând o
prezentare a sistemului de formare profesională dual comparativ Germania vs. Anglia
 11 proiecte Erasmus+, KA1 și KA2, domeniul VET, inițiate de participanți la termenele din
2017 și 2018 din care 3 au fost aprobate pentru finanțare
Impact
Pe termen scurt
Creșterea numărului de parteneriate viabile între agenții economici și școli pentru furnizarea unui
curriculum în IPT în sistem de învățământ dual de calitate pentru a facilita inserția absolvenților
pe piața muncii.
Pe termen lung
Scăderea numărului de absolvenți ai claselor a VIII-a care nu continuă studiile în învățământul
obligatoriu, creșterea interesului absolventilor claselor a VIII-a pentru învățământul profesional iar
forța de muncă din cadrul companiilor va avea calificarea, competențele și abilitățile în
concordanță cu cerințele agenților economici.
Dezvoltarea economică durabilă și sustenabilă la nivel local, regional, național și european.
atingerea țintei stabilite de CE în Strategia Europa 2020 ca până în anul 2020 rata abandonului
școlar să scadă până la 10%.
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FORMARE DE CALITATE PENTRU
INTEGRARE CU USURINTA PE
PIATA MUNCII EUROPENE
NR PROIECT: 2016-1-RO01-KA102-023467
UNITATEA SCOLARA: Liceul Tehnologic de Electronica si Automatizari
"Caius Iacob" Arad
ADRESA SITE : www.liceulcfrarad.ro
COORDONATOR PROIECT: prof. Mureșan Maria
Obiectiv general: for mar ea pr ofesională de calitate în învățământ tehnic și pr ofesional, pr in
efectuarea a 3 săptămâni de stagiu de pregătire practică, prin mobilitate transnațională, într-un
centru specializat de formare profesională din Germania, recunoscut la nivel european.
Obiective specifice:
- Dezvoltarea competențelor profesionale și a abilităților practice din domeniul de pregatire al
participantilor pentru integrare cu usurinta pe piata muncii europene si formarea de personal
calificat pentru industrie.
- Cresterea volumului mobilitatilor cu scop de invatare si recunoasterea rezultatelor invatarii, prin
obtinerea certificatelor Europass Mobility.
- Dezvoltarea personala prin mobilitate transnationala si dezvoltarea abilitatilor de comunicare in
limbi de circulatie internationala
Grup țintă: 60 participanți elevi clasa a XI-a învățământ liceal și învățământ profesional și 8
profesori însoțitori
Perioada de implementare: 2016—2018
Parteneri: ZAW - Zentrum für Aus- und Weiterbildung Leipzig, Germania; Wisamar
Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH Leipzig, Germania
Activități
- Activități de selecție și de pregătire a participanților; activități de organizare și derulare
mobilitate; activități de monitorizare și diseminare a rezultatelor proiectului.
Rezultate
Rezultate intangibile:
- competente profesionale de calitate dobandite de participanti corespunzatoare calificarii fiecarui
flux
- imbunatatirea competentelor de comunicare in cele 2 limbi: engleza, germana
- dezvoltarea personalitatii participantilor prin participare la mobilitate transnationala
- dezvoltarea orizontului cultural al participantilor.
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Rezultate tangibile:
- pagina web a proiectului
- afise, pliante cu prezentarea proiectului
- comunicate in presa
- CD - prezentarea proiectului - se face referire la obiectivele proiectului, secvente din timpul mobilitatii, impresii ale participantilor
- realizarea unor proiecte inspirate din lucrarile practice realizate in mobilitate
Impact
In urma derularii mobilitatii intr-o tara avansata tehnologic participantii vor fi pregatiti la
standarde calitative europene. Ei vor constitui un exemplu pentru ceilalti elevi din invatamantul
profesional si tehnic, din comunitatea scolara aradeana si din societatea civila, motivandu-i si pe
acestia spre invatamantul profesional sau tehnic. In regiunea de vest a tarii exista multe filiale ale
unor companii multinationale, care au nevoie de muncitori calificati si competenti pentru
domeniul electric, domeniul electronica-automatizari. Avand un Certificat de mobilitate Europass,
competente profesionale de calitate dobandite in urma unei mobilitati transnationale şi stapanind o
limba de circulatie internationala, ei vor avea un avantaj in ocuparea unui loc de munca intr-o
astfel de companie atat in tara, cat si in strainatate.
Proiectul ofera participantilor sansa de a se dezvolta personal prin mobilitate transnationala, de a
cunoaste cultura, viata sociala si mediul de munca dintr-o tara a Uniunii Europene. Avand in
vedere ca, la majoritatea elevilor din liceul nostru, conditiile familiale si financiare nu le permit o
astfel de experienta proiectul contribuie, in acest fel, la dezvoltarea personalitatii noii generatii de
tineri absolventi, ce se pregatesc pentru integrare pe piata muncii, la cresterea motivatiei pentru
activitate in domeniul tehnic si obtinerea satisfactiei in activitatea de zi cu zi.

Vizită la aeroportul Leipzig

Instruire practică a participanților la
centrul de formare profesională ZAW
Leipzig, GmbH
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PLASAMENT EUROPEAN – DRUM
DESCHIS CĂTRE SERVICII DE
CALITATE
NR PROIECT: 2017-1-RO01-KA102-036920
UNITATEA SCOLARA: Colegiul Economic Arad
ADRESA SITE : http://www.colecoarad.ro
COORDONATOR PROIECT: prof. Sirca Veronica

Obiectiv general: Mutar ea demer sului didactic de specialitate de pe teor etic pe dimensiunea pr acticformativă, dimensiune care să asigure formarea viitorilor absolvenți de liceu tehnologic în directă legatură
cu cerințele de pe piața forței de muncă, ce vizează trei calificări din domeniul serviciilor, tehnician în
administrație, turism și gastronomie .
Obiective specifice
- Aprofundarea și diversificarea formării de specialitate, în relație directă cu piața concurențială a forței de
muncă din domeniul calificării lor, în vederea creșterii calității educației, formării și o mai bună tranziție
de la școală la viața activă.
- Îmbunatățirea competențelor de comunicare într-o limbă străină, promovarea dialogului intercultural și a
cetățeniei active, în scopul sporirii mobilități și creșterii șanselor de reușită ale absolvenților.
- Dezvoltarea unor parteneriate transnaționale care sa crească calitatea formării profesionale inițiale și să
sporeasca șansele de angajabilitate ale tinerilor.
Grup țintă: 42 elevi clasa a XI-a
Perioada de implementare: 2017—2018
Parteneri: INTERCULTURAL ASSOCIATION MOBILITY FRIENDS BARCELOS, PORTUGALIA;
CAVADOTOUR BARCELOS, PORTUGALIA; ATLAS VIAGENS-TURISMO BARCELOS,
PORTUGALIA; METAFORA FAVORITO, UNIPESSOAL LDA, BARCELOS, PORTUGALIA;
RESTAURANTE MURALHA BARCELOS, PORTUGALIA; CENTRO SOCIAL JOAO PAULO II
BARCELOS, PORTUGALIA
Activități
Participanții de la specializarea tehnician în administrație au desfășurat diverse activități de specialitate în
cadrul Centrului Social Joao Paulo II precum: expertiza în desfășurarea de activități de analizare a
corespondenței administrative, de selectare a acesteia, de identificare a structurii acesteia, de editare a unor
documente oficiale, de analizare a unor documente oficiale, de monitorizare a corespondenței, de
înregistrare și expediere, clasare și arhivare a corespondenței.
Participanții de la specializarea tehnician în turism au desfășurat diverse activități de specialitate în cadrul
agențiilor de turism Cavadotour și Atlas Viagens -Barcelos, precum: activități de studiere a pieței turistice,
investigare a nevoilor clienților, realizarea unor aranjamente turistice pentru transportul rutier, feroviar și
aerian, vânzarea de bilete de avion și completarea documentelor folosite la rezervare, determinarea prețului
de vânzare al unui produs turistic intern, completarea documentelor necesare vânzării de produse turistice.
Participanții de la specializarea gastronomie au desfășurat activități in două restaurante cu specific
portugez: Metafora Favorito și Restaurante Muralha, precum: identificarea tradițiilor de consum din
bucatăria națională, realizarea de rețetare cu preparate specifice diferitelor zone, identificarea obiceiurilor
de consum, stabilirea meniurilor, materiilor prime și auxiliare necesare, realizarea de produse culinare cu
specific, realizarea produselor de patiserie, determinarea calității produselor prin verificări organoleptice.
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Rezultate
-Dobândirea unor competențe tehnice specializate într-un mediu de lucru real și performant care să le
dezvolte latura practică a formării lor
-Valorificarea cunoștințelor dobândite pâna în acel moment, în firme reale, nu în laboratoarele școlii
-Competențele și informațiile dobândite să le faciliteze și să îi motiveze, în găsirea unui loc de muncă sau
în începerea unei afaceri proprii
-Îmbunătățirea nivelului de comunicare în limba engleză și dobândirea unor cunoștințe minime de limba
portugheză
-Desfășurarea procesului de instruire practică într-un mediu atractiv și competitiv, aproape de realitatea de
pe piața muncii
-Certificate și diplome recunoscute în Uniunea Europeană
-Asimilarea unor norme de etică și profesionalism în domeniul pregairii de specialitate
Impact
-42 elevi (100% din participanți) obțin competențe și abilități practice în ariile de competență ale calificării
specifice următoarelor module: „Corespondența în administrație și secretariat”, „Operațiuni tehnice ale
agenției de turism”, ”Bucătăria națională și internațională
-42 elevi (100% din participanți) obțin experiența practică asupra activității de zi cu zi din UE care le
îmbogățește oportuniitățile de carieră
-42 elevi (100% din participanți)) sunt stimulați să-și îmbunătățească performanța școlară prin organizarea
practicii peste hotare
-50% dintre elevii participanți își vor folosi portofoliile de practică la realizarea proiectului de certificare a
competențelor profesionale
-25% dintre elevi participanți la mobilitate vor dobândi competențe lingvistice de limba engleză, minim
A2, iar 75% de cel puțin B1
-cel puțin 20% dintre participanți își vor schimba atitudinea față de școală
-cel puțin 30% dintre participanți își vor schimba comportamentul, vor deveni mai responsabili, mai
organizați, capabili să se descurce singuri și să facă față unor provocări
-70% dintre participanți dobândesc o mai bună cunoaștere a valorilor europene și a oportunităților pe care
le au tinerii cetățeni europeni
-80% dintre participanți dezvoltă competențe cheie: lucru în echipa, rezolvare de probleme, comunicare,
competențe interculturale, utilizare soft specializat
Pentru beneficiarii indirecți, estimăm următorul impact :
-Creșterea motivației pentru invățare a celorlați elevi din liceu, aceștia devenind motivați să invețe pentru a
putea participa la astfel de oportunități
-Creșterea calității actului educațional și a activităților de instruire practică, prin integrarea în cadrul
acestora a materialelor și produselor realizate pe parcursul stagiului
-Creșterea capacității școlii de a accesa fonduri europene, de a implementa și manageria proiecte care să
implice parteneri din spațiul european
-Dezvoltarea relațiilor de colaborare și parteneriat cu agenți economici și firme din Portugalia
-Utilizarea unor instrumente europene ECVET, MOU și Europass care facilitează mobilitatea și oferă
transparenta calificărilor
-Creșterea vizibilității școlii noastre în comunitatea locală
-Creșterea interesului firmelor din regiune de a angaja tineri pregătiți la nivel european, cu experiență de
muncă pe piața muncii europene
-Creșterea încrederii parinților în învățământul tehnologic prin oferirea unui învatamant de calitate la
nivelul liceului
-Creșterea încrederii angajatorilor în calitatea și relevanța pregătirii profesionale ale absolvenților școlii
noastre
-Promovarea egalității de șanse pentru tineri, deoarece cel putin 50% dintre elevii participanți provin din
familii cu venituri mici
-Creșterea interesului agentilor economici din zonă, de a colabora cu școala noastră
Pe termen lung putem anticipa că acești tineri care au beneficiat de experiență directă și au văzut cum
funcționează un agent economic, au dobândit cunoștințe antreprenoriale, au văzut care sunt
compartimentele esențiale ale unei firme, cum acționează un manager, cum îsi organizează munca lui și a
angajaților; după terminarea liceului pot deveni ei înșiși antreprenori, creând noi locuri de muncă și
contribuind la crearea unui puternic mediu de afaceri pe plan local și național.
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LECȚII ATRACTIVE, ELEVI MAI BUNI!
NR PROIECT: 2017-1-RO01-KA101-036297
UNITATEA SCOLARA: Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad
ADRESA SITE : www.indalimarad.ro ; https://lectiibune.wikispaces.com/
COORDONATOR PROIECT: prof. Ghinga Olga Iulia

Obiectiv general
1. Dezvoltarea competentei cheie digitala si a competentei cheie lingvistica de comunicare in limba engleza
la 18 cadre didactice participante prin participarea la un program de formare
2. Dobandirea de competente in vederea implementarii cu succes a unui proces didactic care integreaza
tehnologia si comunicarea in limba engleza la alte discipline
3. Cresterea inovatiei, adaptabilitatii si creativitatii cadrelor didactice prin cunoasterea si exersarea
practicilor de succes din alte tari europene
4. Formarea si activarea unei echipe de 18 cadre didactice in vederea aplicarii de noi abordari in procesul
didactic si in formarea altor cadre didactice
Obiective specifice
- Formarea unei echipe de 18 specialisti in utilizarea, adaptarea si integrarea instrumentelor TIC in predarea
diferitelor discipline prin participarea la cursul ICT FOR TEACHING prin programul Erasmus+ in
perioada noiembrie 2017, respectiv februarie 2018
- Implementarea eficienta a tehnologiilor digitale insusite la cursul ICT For Teaching precum si a
competentelor lingvistice dobandite in procesul formal de educatie la 30 % din numarul total de ore la
disciplinele predate de catre cei 18 profesori participanti la mobilitati, in perioada martie 2018– iunie 2018
- Informarea cadrelor didactice din Colegiu Tehnologic de Industrie Alimentara in legatura cu noile
competente TIC si identificarea de solutii de implementare optima a acestora in 2 consilii profesorale, in
perioada – noiembrie 2017- martie 2018
Grup țintă: 18 participanți cadre didactice
100 cadre dictatice (beneficiari indirecți din școală și județ); 398 elevi (beneficiari indirecți); 73 părinți
(beneficiari indirecți)
Perioada de implementare: 2017—2018
Parteneri: English Matters, Spania
Activități
- activitati de management care presupun: stabilirea echipei de gestiune a proiectului, elaborarea planului
de activitati, organizarea mobilitatilor din punct de vedere administrativ, logistic, cultural, tematic,
elaborarea unor instrumente de monitorizare si evaluare, desfasurarea efectiva a monitorizarii si evaluarii
interne
- activitati de mobilitate propriu-zisa: ICT for Teaching – 2 fluxuri - 19-25 noiembrie 2017 – 11-17
februarie 2018
- activitati de prezentare/informare in consiliile profesorale, activitati de formare in cadrul workshopurilor
la nivel judetean, in cadrul cercurilor pedagogice pe discipline
- activitati de diseminare a kitului profesorului digital elaborat in cadrul proiectului pe site-ul colegiului, in
massmedia la nivel local
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- activitati de monitorizare si evaluare: realizarea, aplicarea si interpretarea instrumentelor de monitorizare
inaintea, in timpul activitatilor de mobilitate si dupa participarea la mobilitate; oferirea de feedback si
sugestii de ameliorare in implementarea proiectului si a rezultatelor invatarii
-activitati de follow-up: elaborarea si aplicarea instrumentelor de evaluare a impactului
Rezultate
La nivel de resursa umana:
-18 cadre didactice specializate in integrarea tehnologiei in procesul didactic
-80 de cadre didactice informate cu privire la modalitatile de integrare TIC la orele de curs
-18 cadre didactice din scoala mentorate cu privire la modalitatile de integrare TIC la orele de curs
La nivel de curiculum:
-30% din orele predate de profesorii participanti la mobilitati alocate implementarii de metode si tehnici
insusite la cursul ICT for Teaching
-1 Kit al profesorului digital care contine exemple de bune practici privind integrarea TIC in procesul
educational, resurse educationale variate, fise de lucru pentru diverse activitati si specialitati.
Impact
Impactul asupra celor 18 participanti la mobilitati:
A. pe termen scurt
- vor fi mai motivati sa foloseasca, sa adapteze si sa
integreze instrumente TIC in predare
- vor avea satisfactie profesionala si personala sporite
- vor avea cunostinte lingvistice de comunicare in
limba engleza imbunatatite
- vor constientiza necesitatea valorizarii diferentelor
culturale si sociale
- vor identifica noi abordari in practica pedagogica
B. pe termen mediu-lung
- procesul instructiv-educativ va creste in calitate prin
utilizarea integrata a TIC in predare
- competentele digitale si lingvistice de comunicare in limba engleza vor face parte din preocuparile
ulterioare ale profesorilor instruiti
- implicare constanta in integrarea instrumentelor TIC la diverse discipline a celor 18 profesori in
proiectarea si derularea a cel putin 30% din orele de curs
- identificarea si folosirea de materiale didactice care valorifica diversitatea spatiului european si elimina
stereotipiile
La nivel de resursa umana:
-18 cadre didactice specializate in integrarea tehnologiei in procesul didactic
-80 de cadre didactice informate cu privire la modalitatile de integrare TIC la orele de curs
-18 cadre didactice din scoala mentorate cu privire la modalitatile de integrare TIC la orele de curs
-100 cadre didactice din judetul Arad formate in cadrul unor ateliere de lucru in tematica cursului
La nivel de curriculum:
-30% din orele predate de profesorii participanti la mobilitati alocate implementarii de metode si tehnici
insusite la cursul ICT for Teaching
-1 Kit al profesorului digital care contine exemple de bune practici privind integrarea TIC in procesul educational, resurse educationale variate, fise de lucru pentru diverse activitati si specialitati.
- 18 cadre didactice mentorate privind utilizarea TIC in curriculumul scolar
- 100% din profesorii scolii vor utiliza instrumente TIC in predare la cel putin 6 lectii
- peste 90% dintre elevii scolii vor fi implicati in activitati care utilizeaza TIC in procesul de predareinvatare
- 100 de cadre didactice din judetul Arad formate in cadrul unor ateliere de lucru in tematica cursului
- publicarea online, cu posibilitate de descarcare a materialelor din Kit-ul profesorului digital pentru a fi
consultat si/sau utilizat de catre orice cadru didactic interesat
- internationalizarea scolii prin crearea de noi parteneriate cu profesori din alte tari europene
- cresterea prestigiului scolii si imbunatatirea imaginii institutiei in comunitate
- imbunatatirea competentelor digitale, lingvistice, interculturale si sociale ale elevilor prin participarea la
activitatile de diseminare si valorizare a rezultatelor proiectului
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ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI
EFICIENȚEI EDUCAȚIEI PENTRU O
MAI BUNĂ INTEGRARE
SOCIALĂ A TINERILOR DIN
COMUNITATEA RURALĂ
NR PROIECT: 2016-1-RO01-KA101-023305
UNITATEA SCOLARA: Școala Gimnazială Seleuș
ADRESA SITE : http://scoalaseleusarad.ro/
COORDONATOR PROIECT: Sipos Andreea Viorica

Obiectiv general: îmbunătățir ea r ezultatelor școlar e ale elevilor pe ter men scur t și mediu pr in
creșterea ratei de promovabilitate la Evaluare Națională cu peste 10% pana in 2020.
Obiective specifice:
Os1- îmbunătățirea comunicării parinti-scoala;
Os2- folosirea folclorului ca o resursa a educatiei, ca un liant intre membrii procesului de invatamant:
profesori-elevi-parinti;
Os2- îmbunătățirea si crearea de noi metode si tehnici de predare si invitare in contextul integrării europene
a tinerilor absolvenți din mediul rural.
In acest sens ne propunem următoarele obiective operaționale:
Oop1- participarea in anul școlar 2016-2017 a unui număr de 5 cadre didactice, intr-o tara europeana, la un
stagiu de formare, pentru a-si dezvolta competentele de comunicare cu părinții;
Oop2- participarea in anul școlar 2016-2017 a unui număr de 7 cadre didactice, intr-o tara europeana, la un
stagiu de formare, pentru a-si dezvolta aptitudinile de gândire utilizând cultura tradiționala;
Oop3- derularea in anul școlar 2017-2018, la nivelul Scolii Gimnaziale Seleuș, a 2 proiecte e-Twinning in
care sa se promoveze tradițiile si obiceiurile locale;
Oop4- elaborarea pana in iunie 2018, la Școala Gimnaziala Seleuș, a unui Ghid de Comunicare școalăpărinți, care sa fie pus in aplicare, dar si publicat pe site-ul www.didactic.ro spre a putea fi utilizat si de alți
profesori;
Oop5- elaborarea, aprobarea de către ISJ si aplicarea in Școala Gimnaziala Seleuș a unui CDS care sa
promoveze si sa studieze folclorul, tradițiile si obiceiurile populare locale
Grup țintă: 340 elevi, 12 pr ofesor i, 900 păr inți
Perioada de implementare: 2016—2018
Parteneri: Mediteranean Teaching Centre, Alicante, Spania ; iDevelop Teacher Training, Sevila, Spania
Activități
 Consiliul de Administrație si directorul numește echipa de proiect;
 se face anunțul in Consiliul Profesoral si se numește coordonatorul proiectului;
 se întocmesc documentele de contractare si echipa de proiect;
 se întocmește procedura de selecție si se validează de către CA;
 se dau deciziile de numire ale comisiei de selecție;
 se face selecția participanților: anunț, prelevare dosare, probele si rezultatele;
 se face pregătirea lingvistica;
 se face pregătirea culturala si pedagogica, se semnează contractele cu furnizorul de curs;
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se achiziționează bilete transport, cazare si celelalte contracte necesare;
se desfășoară mobilitatea a 5 cadre didactice;
se desfășoară mobilitatea a 7 cadre didactice;
 eliberarea certificatelor Europass;
 diseminarea in CP;
 se face diseminarea intr-un articol de presa;
se elaborează un CDS si se realizează un ghid de comunicare scoala-parinti;
 se transmite ISJ spre avizare CDS;
 se face raportarea finala in cercurile pedagogice;
 se aplica CDS;
 diseminarea proiectului asupra parintilor si elevilor care dau feedback-ul prin chestionare;

Rezultate
 Îmbunătățirea rezultatelor elevilor;
 un ghid de comunicare părinți profesori;
 2 proiecte e-twinning;
 un CDS despre tradițiile locale;
 un schimb de experiență cu mai mulți profesori colegi din alte țări.
Impact
La nivel individual se estimează:
-dezvoltarea interesului unor cadre didactice asupra propriei perfecționări profesionale, participând activ
sau inițiind alte proiecte;
- adaptarea la contextul profesional actual prin dezvoltarea de competente care sa aducă o buna relaționare
si o mai buna implicare a parintilor in cadrul activității școlare si extrașcolare;
- îmbunătățirea rezultatelor elevilor la concursurile si examenele naționale, astfel încât procentul celor care
vor lua note sub 5 sa se reducă cu 10% in următorii 3 ani;
- îmbunătățirea metodelor de predare, astfel încât tineri sa fie sincer atrași de tradițiile, obiceiurile si
folclorul local;
- lărgirea orizontului profesional si intercultural, schimbarea percepției asupra metodelor aplicate educației
tinerilor proveniți din comunitățile rurale;
- conștientizarea propriului potențial, autoevaluarea activității, creșterea încrederii in forțele proprii a
elevilor si înlăturarea prejudecaților legate de propriile origini.
La nivelul instituțional se estimează:
- scăderea cu 10% a elevilor care nu iau note de trecere la examenele naționale;
- scăderea cu 10% a absentelor înregistrate in cadrul scolii in perioada de maxima activitate agricola pentru
comunitate, atunci când părinții iau copiii de la școala pentru a participa la unele muncii agricole la care
este necesara mana de lucru, sau atunci când copiii prefera sa nu vina la școala pentru câteva zile ca sa își
ajute familia;
- atragerea elevilor cu ajutorul CDS nou creat la activitățile extrașcolare si școlare ale instituției;
- atragerea si implicarea parintilor activ si direct in viața școlara, iar prin Ghidul de Comunicare cu Părinții
se urmărește optimizarea comunicării școala-familie si responsabilizarea parintilor in legătura cu rezultatele
școlare obținute de către copiii lor;
- abordarea integrata a ariilor curriculare prin utilizarea multidisciplinarității, interdisciplinarității, având ca
tema principala folclorul local;
- îmbunătățirea imaginii scolii in cadrul comunității locale;
- plasarea in context european a propriului specific folcloric;
Impactul prevăzut asupra instituției si a persoanelor implicate in proiect se poate estima in timpul
proiectului, dar si după durata de viața a proiectului:
- pe termen scurt: proiectul va reduce absenteismul școlar, va implica activ părinții in cadrul activității
școlare si va atrage tinerii spre păstrarea si perpetuarea tradițiilor, obiceiurilor si folclorului local;
- pe termen lung: proiectul va ameliora rezultatele elevilor la examenele naționale, va îmbunătăți calitatea
vieții lor datorita absolvirii unor scoli profesionale sau a unor facultăți care le vor permite o calitate a vieții
ridicata, dar si standarde ridicate de viața si etica, respectând trecutul si pe înaintașii lor, tradițiile si
obiceiurile locale, iubind folclorul.
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ECUMENISM ŞI VOLUNTARIAT
PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES

NR PROIECT: 2016-1-RO01-KA102-023616
UNITATEA SCOLARA: Seminarul Teologic Ortodox Arad
ADRESA SITE : www.seminararad.org
COORDONATOR PROIECT: arhid. prof. Sirca Florin

Obiectiv general: For mar ea de competenţe, valor i şi atitudini în acor d cu cer inţele societăţii
contemporane şi cu misiunea Bisericii, în scopul pregătirii viitorilor absolvenţi pentru misiunea pe
care o vor avea şi al integrării lor facile în comunităţile religioase pe care le vor coordona sau în
care vor activa
Obiective specifice:
- Dobândirea unor cunoştinţe şi abilitati practice de aplicare în context misionar, pastoral şi
liturgic a învăţăturii moralei creştine, în scopul integrării cu succes a absolvenţilor în comunităţile
religioase;
- Formarea deprinderilor de organizare a unor programe educative cu impact semnificativ asupra
dezvoltării spirituale a tinerilor;
- Consolidarea cooperării religioase cu alte confesiuni creştine, în spiritul toleranţei,
ecumenismului, dialogului cultural şi lingvistic, al înţelegerii şi respectului reciproc
Grup țintă: 38 elevi
Perioada de implementare: 2016—2018
Parteneri: Almanjáyar en Familia Granada , Spania; Fegradi Cocemfe Granada , Spania; Associacapo de Pais e Amigos das criancas Inadaptadas Barcelos , Portugalia;Centro Social da Paróquia
de Arcozelo Barcelos, Portugalia
Activități
Pe parcursul stagiului s-au derulat următoarele activităţi: animarea persoanelor şi tinerilor cu
probleme şi dizabilităţi în activităţi recreative şi ludice; asistarea asistenţlori sociali în îngrijirea
persoanelor cu nevoi speciale; implicarea în activităţi specifice proiectului educativ PATIN şi
AVIOANE DE HÂRTIE: atelierele de dezvoltare personală și de planificare a carierei, tipuri de
activităţi de petrecere a timpului liber specific tinerilor cu probleme de comportament;
participarea la un curs de iniţiere cu privire la activitățile de bază în voluntariat și în lucrul cu
persoane cu deficiențe fizice și organice şi la o campanie de voluntariat pentru creșterea gradului
de conștientizare și recrutarea de voluntari care să lucreze cu persoane cu dizabilități fizice și
organice (distribuirea de materiale în standuri informaționale în diferite locații); realizarea un
inventar al problemelor cu care se confruntă persoanele cu nevoi speciale, identificarea tipurilor
de servicii de sprijin pentru persoanele cu nevoi special; organizarea de attivitati de sprijin pentru
persoanele cu nevoi special; întocmirea de strategii de atragere de voluntari/sponsori pentru
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activitati de intrajutorare a persoanelor cu nevoi special; realizarea de programe educative pentru
tineri referitoare la diversele probleme ale societății contemporane; participarea la activităţile
educative zilnice, desfăşurate cu tineri cu probleme şi cu persoane în vârstă şi cu dizabilităţi.
Rezultate
- cunoştinţe, abilităţi practice de aplicare în context misionar, pastoral şi liturgic a învăţăturii
moralei creştine;
- deprinderi de organizare a unor programe educative cu impact semnificativ asupra tinerilor;
- 38 elevi capabili să dezvolte programe educative pe teme controversate în alte licee vocaţionale
din cele 3 judeţe ale consorţiului;
- dezvoltarea abilităţilor lingvistice, interculturale, a toleranţei şi respectului religios pentru participanţii la mobilitate;
- susținerea examenului de competenţe profesionale de către cei 38 de elevi participanţi la mobilitate;
- realizarea unui program de intervenţie pentru persoanele aflate în nevoi, de către fiecare participant;
- publicația “Samarineanul milostiv – cum îi ajutăm pe cei în suferinţă”;
- realizarea unui compendiu de 4 programe educative pe teme controversate, realizate de către
participanţi -“Programe educative în lumina dreptei credinţe”;
- întocmirea unui dicţionar de termini specifici domeniului de activitate, în limba română-engleză
-spaniolă-portugheză;
- expoziţie de fotografii;
- produse cu rol de diseminare: CD proiectului, prezentări PP, afişe, pliante, articole în mass media, prezentări pe Facebook, pe pagina web a şcolii;
- realizarea unei conferinţe interregionale la nivelul euroregiunilor vest şi nord- vest - "Învaţarea
prin mobilitate- premisă a succesului în carieră".
Impact
Impact direct asupra participanţilor:
1.Dobândirea de abilităţi practice de aplicare în context misionar, pastoral şi liturgic a învăţăturilor
moralei şi spiritualităţii creştine;
2.Deprinderi de organizare a unor programe educative;
3.Creşterea şanselor şi oportunităţilor elevilor din mediul rural de a se implica în activităţi de
voluntariat;
4.Cooperarea religioasă cu alte confesiuni, în spiritul dialogului interconfesional, al toleranţei, al
înţelegerii reciproce şi culturale;
5.Dezvoltarea capacităţii de exprimare şi conversaţie în limba engleză, acumularea unor
cunoştinţe minime de limba spaniolă şi portugheză, îmbunătăţirea cunoştinţelor despre cultura,
tradiţia şi obiceiurile altor popoare.
Impact asupra celorlalţi elevi ai şcolii :
La nivelul elevilor şcolilor implicate experienţa participanţilor poate fi utilizată prin iniţierea unor
campanii de educare a tinerilor, prin care să se prezinte problemele controversate ale societăţii
moderne – conduită sexuală deviantă, avortul, contracepţia, pericolul drogurilor, sinuciderea,
eutanasierea- în lumina învăţăturii creştine. În aceste campanii participanţii îşi vor asuma rolul de
formatori ai colegilor lor de generaţie, ştiut fiind că mesajul transmis de la tânăr la tânăr este mai
ușor de perceput şi de acceptat.
La nivelul şcolii propunerea de proiect contribuie la promovarea unei formări iniţiale de calitate,
care să îmbunătăţească dimensiunea aplicativă a învăţământului teologic, la dezvoltarea creativităţii şi capacităţii de inovare, la atragerea elevilor către şcoală, la dezvoltarea unor noi instrumente de educare şi la întărirea capacitaţii manageriale a şcolii.
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LET’S BRING EDUCATION NEAR
EVERY FABULOUS INDIVIDUAL
TOGETHER!
NR PROIECT: 2017-1-RO01-KA102_036147
UNITATEA SCOLARA: Colegiul Csiky Gergely Arad
ADRESA SITE : http://www.smt.ro/letsbenefit/
COORDONATOR PROIECT: Tothpal Renata

Obiectiv general: Integr ar ea efectivă la locul de muncă a 10 elevi din domeniul Tur ism şi 10
elevi din domeniul Economic, pe timp de 2 săptămâni, în anul școlar 2017 - 2018 pentru exersarea
competențelor privind tranziția de la școală la locul de muncă
Obiective specifice:
Aplicarea în practică în timpul mobilității a cunoștințelor corespunzătoare modulelor într-un
mediu real, prin îndeplinirea sarcinilor de lucru formulate de către tutorele de practică, prin
rezolvarea sarcinilor individuale sau de grup.
Utilizarea de către elevii participanți a competențelor lingvistice în limba engleză, respectiv
spaniolă în timpul stagiului de practică în situații reale de comunicare cu reprezentanții instituțiilor
de primire, cu tutorele de practică și cu angajații firmelor unde se derulează stagiul de practică.
Socializarea elevilor participanți în timpul stagiului prin cunoașterea și respectarea obiceiurilor
culturale și de conviețuire locale, conștientizarea diferențelor și a similitudinilor.
Grup țintă: 10 elevi de pr ofil tur ism: 5 din clasa a 10-a, 5 din clasa a 11-a; 10 elevi de profil
economic: 5 din clasa a 10-a, 5 din clasa a 11-a
Perioada de implementare: 2017—2018
Parteneri: Gr wp Llandr illo Menai, Mar ea Br itanie; M.E.P. Eupr ojects Gr anada S.L.,
Spania
Activități
Elevii selectaţi din clasele a X-a şi a XI-a, de la specializările turism și economic au participat la
stagii de practică de două săptămâni (14 zile) în întreprinderi de specialitate din Marea Britanie și
Spania în două fluxuri.
Un flux de 10 elevi din domeniul economic au fost instruiți pentru atribuțiile unui lucrător
comercial, gestiune și contabilitate la supermarketuri din Granada.
În domeniul turismului, un flux de 10 elevi au fost instruiți pentru operațiunile tehnice dintr-o
agenție de turism, studiere concurență, rezervări de bilete, creare și vânzare pachete turistice,
relaționare cu prestatorii de servicii turistice la agenția de turism a Colegiului Grwp Llandrillo
Menai din Colwyn Bay.
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Rezultate
Au fost formate competențele cheie și competențele specifice pt. fiecare specializare în parte, dar
pe lângă aceste activităţi, elevii din ambele specializări turism și economic au dezvoltat deprinderi
şi aptitudini, ca: abilităţi antreprenoriale, negociere, conducere, asumarea răspunderii, gândirea
creativă, perseverenţă, organizarea locului de muncă.
Impact
Impactul mai larg al acestui proiect de mobilitate se referă la comunitatea locală.
Ne aşteptăm să se producă o deschidere în mentalitate şi orientare, bazată pe exemplul de bună
practică, ce presupunem că se va constitui. Așteptăm să crească interesul față de școlile
vocaționale. De-a lungul anului de proiect, au beneficiat de pregătire practică în total 20 de elevi,
care au șansă să devină 20 de viitori angajați mult mai pregătiți, cu o viziune despre lume mai
deschisă. Ei angajându-se, după scurt timp vor ajunge să instruiască alți angajați în spiritul a ceea
ce au învățat în proiectele de mobilitate, astfel prin principiul multiplicării impactul va fi mult mai
mare și nu se oprește în cadrul școlii noastre, va fi cu siguranță o dezvoltare pe scară mult mai
largă. Aşteptăm şi impact regional, chiar dacă la o scară mai mică. Având în vedere că şcoala are
parteneriate cu alte instituţii din regiune, licee și școli gimnaziale, aceste instituţii de învăţământ
vor primi un semnal referitor la schimbarea de orientare pe care colegiul nostru o doreşte. Acestor
școli partenere li se va oferi diseminarea rezultatelor proiectului nostru, prezentându-se achizițiile
dobândite de elevi și comparându-se sistemele de pregătire profesională.
Totodată suntem siguri de faptul că prin această mobilitate am creat și impact național și
internațional, deoarece elevii mai competitivi, găsesc un loc de muncă mai ușor și mai bine plătit,
nu sunt nevoiți să caute un loc de muncă în afara teritoriului țării noastre, rezolvând una dintre
cele mai mari probleme demografice, migrația tinerilor peste hotare
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PRACTICA EUROPENĂ PENTRU
PERFORMANȚE SPORITE ÎN
DOMENIUL TURISMULUI
NR PROIECT: 2016-1-RO01-KA102-023283
UNITATEA SCOLARA: Liceul Tehnologic ,,Moga Voievod” Hălmagiu
ADRESA SITE : scoalahalmagiu.ro
COORDONATOR PROIECT: David Victor Gheorghe

Obiectiv general: Dezvoltar ea unor par tener iate dur abile în scopul facilităr ii mobilității
geografice si profesionale în creșterea angajabilității în spațiul european
Obiective specifice:
Achiziționarea de competente, abilități si cunoștințe profesionale de specialitate într-un mediu de
lucru european cone ctat cu domeniul lor de formare profesionala;
Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, prin conștientizarea rolului și prin asumarea
responsabilă a sarcinilor de lucru;
Îmbunătățirea abilitaților de comunicare într-o limba străina și a capacității de înțelegere
interculturala;
Dezvoltarea unor parteneriate durabile în scopul facilitării mobilității geografice si profesionale .
Grup țintă: 22 elevi
Perioada de implementare: 2016—2017
Parteneri: RIVENSCO CONSULTING LTD Cipru; P&S24/7 MEDITTERANEAN TREVEL
LTD Cipru; CAVADO TUR Portugalia; ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DE
MOBILIDADE Portugalia
Activități
- Identificarea și prospectarea pieței turistice;
- Conceperea unei oferte turistice;
- Realizarea de contracte cu furnizorii de servicii turistice;
- Rezervarea biletelor pentru transportul turistic;
- Stabilirea prețului pentru diverse servicii turistice;
- Realizarea de campanii publicitare.
Rezultate
- Consolidarea și potențarea cunoștințelor de specialitate în domeniul turismului;
- Dezvoltarea abilităților de comunicare într-o limbă de circulație internațională(engleză);
- Experiență într-un mediu de lucru european;
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- Realizarea unui ghid turistic (produs final al proiectului);
- Realizarea unui dicționar român-englez-grec-portughez conținând 200 de termeni de
specialitate în domeniul turismului (produs final al proiectului).
Impact
Pe termen scurt:
- deprinderi de a lucra eficient ca membru într-o echipă;
- abilități dezvoltate de comunicare în limba engleză.
Pe termen lung:
- îmbunătățirea capacității de înțelegere interculturală;
- cunoașterea valorilor europene și integrarea europeană
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EUROPE ONLINE
NR PROIECT: 2017-2-RO01-KA105-037768
ORGANIZAȚIA: Ofensiva Tinerilor Arad
ADRESA SITE : https://www.facebook.com/OrganizatiaTinerilorcuInitiativa/
COORDONATOR PROIECT: Dorothea ELEK

Obiectiv general:
1. Mărirea șanselpr de integrare socială și angajare în contextul digitalizării/impunerii noilor
tehnologii în mediile profesional, public și privat;
2. Accelerea tranziției către un stil de viață independent;
3. Promovarea (e)voluntariatului, (e)antreprenoriatului și (e)implicării civice la nivel local și
transnațional;
4. Stimularea dialogurile interculturale și coalizarea tinerilor în acțiuni de promovare a
valorificării pozitive a e-resurselor.
Obiective specifice:
- Dezvoltarea pe durata mobilității a unui set de competențe transversale (cu accent pe cele
digitale și “de a învăța să învețe”) necesare muncii de prevenire/diminuare a criminalității
informatice mici și medii, în rândul tinerilor;
- Dezvoltarea pe durata a 6 luni, în rândul a 8 voluntari EVS, acel set de competențe transversale
asociate angajabilității și cetățeniei active în (e)context internațional;
- Dezvoltarea în rândul a 3 grupuri țintă însumând cel puțin 300 de persoane competențele de bază
utile întrebuințării internetului în siguranță și în manieră echilibrată pe durata celor 6 luni de stagiu
Grup țintă: 350 Elevi, tineri din comunitatea locală, seniori
Perioada de implementare: 2017—2018
Parteneri: YouInEur ope, Gr ecia; Attiva Mente, Italia; Volunteer s Centr e Skopje,
Macedonia; Arbalet, Turcia ; Colegiul National Vasile Goldis, Arad, Romania; Liceul Baptist
Alexa Popovici Arad, Romania; Colegiul Economic Arad, Romania; Colegiul National
Preparandia-Dimitrie Tichindeal,Arad, Romania
Activități
1. Workshop-uri nonformale de educație media/digitală și navigare a internetului în siguranță în 4
licee din Arad;
2. Campanie online/offline de conștientizare și prevenire a abuzurilor pe internet;
3. Workshop-uri de alfabetizare media a adulților 40+;
4. Program de activități alternative pentru tineri cu tendințe de adicție de calculator/internet,
victime ale ‘cybercrime’ și online bullying
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Rezultate
- Dezvoltarea voluntarilor din punct de vedere personal și profesional;
- Crearea unui canal de Youtube cu cel puțin 20 de materiale media de promovare a protecție și
siguranței online;
- 24 de filme scurte realizate în școlile/liceele implicate;
- 1 film documentar de 20 de minute;
- 4 broșuri de alfabetizare media;
- O expoziție cu 20 de fotografii rezultate în urma implementării metodei photo-voice;
- Evenimente tematice săptămânale în licee, la sediul organizației gazdă și outdoor;
- Crearea de diplome haioase personalizate și/sau certificate de competențe Youthpass
Impact
- Creșterea gradului de conștientizare privind utilizarea în siguranță a internetului, recunoașterea
capcanelor internetului și evitarea acestora + implicarea activă/creativă în acțiuni de combatere
non-invazivă în rândul a 300 de tineri (denunțare/avertizare persoane vulnerabile, promovarea
unor habitudini pozitive/constructive/responsabile/incluzive în mediul virtual/ social media);
- Cel puțin 200 de e-utilizatori/persoane informate prin activități de campanie, pe durata celor 6
luni anticipăm o incidență mai scazută a cazurilor de abuz online în rândul acestora;
- Cel puțin 40 de adulți/seniori beneficiari ai programelor de alfabetizare media-impact rezultat
din creșterea gradului de independență a acestora în diferite circumstanțe/proceduri/nevoi care
presupun accesarea calculatorului/internetului;
- Cel puțin 20 de tineri cu tendințe de supra-uz al calculatorului/ intenetului/ jocurilor video –
creșterea încrederii în sine, tranziția către un stil de viață mai activ/mai sănătos; îmbunătățirea
vieții sociale și comunicării cu cei din jur;
- Descoperirea oportunitățile E+ și resimțirea beneficiile interculturalității, voluntariatului și
politicilor educaționale europene
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#ALLDIFFERENT
NR PROIECT: 2017-1-RO01-KA105-037013
ORGANIZAȚIA: Organizatia Tinerilor cu Inițiativă Filiala Arad
ADRESA SITE : https://www.facebook.com/OrganizatiaTinerilorcuInitiativa/
COORDONATOR PROIECT: Stelian Ienci

Obiectiv general:
1. Abordarea nevoile tinerilor marginalizați, în special nevoile romilor, solicitanților de azil
musulmani și persoanelor cu handicap, promovând incluziunea acestora;
2. Promovarea diversității, în special în rândul tinerilor, prin programele educaționale pe care le
vom folosi;
3. Promovarea educației non-formale;
4. Promovarea valorilor europene precum: demnitatea umana, egalitatea, drepturile minoritatilor;
Obiective specifice:
- Creșterea cu 30% a numărului de tineri marginalizați din Arad, cu accent special pe următoarele
grupuri: romi, musulmani (în special solicitanți de azil), persoane cu dizabilități;
- Reducerea cu jumătate a procentului de elevi care și-ar fi terorizat colegii doar pentru că sunt
"diferiți" de ceilalți;
- Sprijinirea participării active în societate a unui număr mare de tineri voluntari din diferite țări;
Grup țintă: peste 1000 elevi cu vâr ste cupr inse într e 8 și 18 ani
Perioada de implementare: 2017—2019
Parteneri: Mille Cunti Association Spania; Attiva Mente, Italia; Volunteer s Centr e Skopje,
Macedonia; Arbalet, Turcia ; AIDROM, Timișoara, Romania; Asociatia Nevazatorilor din
Romania, Filiala Arad; Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu, Arad; Colegiul National Preparandia
-Dimitrie Tichindeal, Arad; Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara, Arad; Liceul Teoretic
Gheorghe Lazar, Pecica ; Colegiul National Elena Ghiba Birta, Arad

Activități
Cercetare pe temele discriminării și bullying-ului în 8 școli din Arad:
- elaborarea de chestionare, în limba română care au fost distribuite în următoarele două luni
ale stagiului în școlile partenere;
- elaborarea unui document pentru fiecare școala parteneră unde s-au analizat rezultatele
chestionarului;
Majoritatea activităților referitoare la discriminare și bullying s-au desfășurat tot în aceleași școli
în care s-a aplicat chestionarul
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Acțiuni sociale:
S-au organizat workshop-uri/ activități după cum urmează:
- workshop-uri în școlile partenere în care voluntarii i-au invățat pe copii cum să reacționeze în
situații de bullying și hate speech. S-au folosi metode cu exemple de situații și joc de rol.
- un curs de formare, compus din 4 module și implementat în școlile partenere. Astfel, beneficiarii au putut beneficia de o abordare mai detaliatat în ceea ce privește bulying-ul și cum
poate fi el combătut;
- un concurs cu tema anti-discriminării la care au participat, ca echipă, elevii unei întregi
clase. Au avut de realizat diferite colaje/filmulețe/eseuri la care să contribuie fiecare elev. Prin
această metodă copiii au învățat cât este de important talentul și unicitatea fiecaruia din clasa. La
sfârșitul acestei competiții au fost premiate cele mai bune clase
Rezultate
Implicar ea unui număr mar e de elevi;
Realizarea structurii celor 4 module ale training-ului;
Posibilitatea oferită copiilor de a se exprima liber și creativ;
Pregătirea lor pentru situații mai puțin plăcute – cum ar fi discriminarea, bullying-ul etc.
Impact
Impactul asupra beneficiarilor a putut fi observat în primul rând prin reușirea de a crea un mediu
incluziv și sigur pentru cei peste 1000 de elevi beneficiari din care o parte provin din medii
dezavantajate, sunt victime ale bulying-ului sau sunt marginalizați. Astfel, prin rezultatele obținute
elevii dezavantajați pot beneficia de acum înainte de o siguranță mai mare în ceea ce privește
acceptarea, toleranța și automat de a se bucura de beneficiile educației din școli
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ACTORS OF CHANGE
NR PROIECT: 2016-3-RO01-KA105-035346
ORGANIZAȚIA: Organizatia Tinerilor cu Inițiativă Filiala Arad
ADRESA SITE : https://www.facebook.com/OrganizatiaTinerilorcuInitiativa/
COORDONATOR PROIECT: Stelian Ienci

Obiectiv general:
1. Promovarea unei societăți multi-culturale, a diversității, a toleranței și a dialogului interreligios;
2. Promovarea cooperării europene pentru teme de interes comun;
3. Conștientizarea la nivel local și european asupra situației refugiaților și a solicitanților de azil;
4. Încurajarea tinerilor să preia initiațiva în materie de activități social-educative și să participe
activ la viața societății;
5. Promovarea activităților de voluntariat;
6. Implicarea tinerilor cu oportunități reduse.
Obiective specifice:
- Formare a 10 voluntari pentru a dobândi competențe de organizare a activităților non-formale,
schimbarea percepției asupra refugiaților;
- Desfășurarea a minimum 8 activități locale de promovare a valorilor culturale a refugiaților dar
și a diversității;
- Multiplicare la nivel internațional a rezultatelor obtinuțe, la cel puțin 25 de organizații nongurvernamentale
Grup țintă: peste 1000 elevi
Perioada de implementare: 2017—2018
Parteneri: Asociatia Building Bridges, Spania; Attiva Mente, Italia; Ar balet, Tur cia ;
AIDROM, Timișoara , Romania; Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu, Arad; Colegiul National
Preparandia-Dimitrie Tichindeal,Arad; Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara, Arad; Liceul
Teoretic Gheorghe Lazar, Pecica ; Colegiul National Vasile Goldis, Arad ; Gradinita Curcubeul
Copiilor , Arad ; Colegiului Național “Elena Ghiba-Birta”Arad
Activități
1. Activități specifice de combatere a discursului instigator la ură – în școli, ong-uri, centre etc;
2. Expoziții foto itinerante (fotografii realizate de voluntari - aspecte legate de viața și cultura refugiaților, motivele lor de a-și părăsi țara, mesaje a unor tineri din România de susținere a acestora);
3. Sesiuni interactive de informare despre drepurile omului (focus pe anti-discriminare);
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4. Inițiative de implicare a tinerilor concentrate pe promovarea unui mesaj de toleranță și acceptare a diversității;
5. Activități cu beneficiarii centrului AIDROM din Timișoara;
6. Activități de susținere a diferitelor ONG-uri în comunitatea locală;
7. Ateliere de lucru pe tema anti-discriminării;
8. Inițiative proprii ale voluntarilor SEV în comunitate
Rezultate
- Implicarea unui număr mare de elevi din municipiul Arad;
- Realizarea unei broșuri care conține bune practici în aria no-hate;
- Dobândirea din partea voluntarilor a capacității de a organiza, implementa și evalua diferite
ateliere de lucru în cadrul școlilor gimnaziale și liceelor;
- Organizarea unui concert cu ocazia Zilei Internaționale Împotriva Discriminarii împreună cu
parteneri din orașul nostru, concert care s-a desfășurat cu sala plină;
- Organizarea unui flash-mob la care au participat peste 30 de elevi ai Colegiului Național “Elena
Ghiba-Birta”.
Impact
În primul rând, prin activitățile implementate de voluntari la nivel local, am urmărit îmbunătățirea
percepției publice față de migranți și promovarea diversității, în special a celei religioase, acesta
fiind cel mai important impact pentru comunitatea locală. Proiectul va veni ca o continuare a
activităților deja desfășurate de OTI în acest sens, completându-le. Prin participarea la atelierele
organizate de voluntari, beneficiarii sunt mult mai conștienți de diversitatea culturală și cel mai
important e ca sunt mult mai deschiși spre a o accepta. Beneficiarii indirecți au intrat în contact cu
mesajul transmis de voluntari, fie prin expoziția foto itinerantă care a poposit în mai multe locații
din Arad, fie prin vizitarea paginii de Facebook a proiectului unde sunt postate materiale din
cadrul activităților și evenimentelor care transmit un mesaj clar de no-hate.
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INCUBATOR ERASMUS
NR PROIECT: 2017-1-RO01-KA105-035851
ORGANIZAȚIA: Organizatia Tinerilor cu Inițiativă Filiala Arad
ADRESA SITE : https://www.facebook.com/OrganizatiaTinerilorcuInitiativa/
COORDONATOR PROIECT: Stelian Ienci

Obiectiv general:
1. Promovarea diversității, în special în rândul tinerilor, prin programele educaționale pe care le
vom folosi;
2. Promovarea educației non-formale;
3. Promovarea valorilor europene precum: demnitatea umana, egalitatea, drepturile persoanelor
dezavantajate;
4. Promovarea voluntariatului.
Obiective specifice:
- Dezvoltarea gândirii critice și a unui set de competențe cu caracter transversal (cunoștințe/
abilități/atitudini), utile creșterii angajabilității, în rândul a 10 tineri, pe o perioadă de șase luni;
- Dezvoltarea inițiativei și a gândirii pragmatice/critice în rândul a 100 de copii din Arad înscriși
la cercurile de la Palatul Copiilor;
Grup țintă: 200 elevi și copii
Perioada de implementare: 2017—2019
Parteneri: Mille Cunti Association Spania; Str anaidea Italia, VIA e.V. Ger mania, Talsu
Novada Fonds, Letonia, Uzdruga Pariter, Croația,; Palatul Copiilor și Elevilor Arad; Clubul
Copiilor Pecica, Gradinita PN1 si PN2 Pecica
Activități
1. Teatru de păpuși în grădinițe și centre pentru copii;
2. Decorare de spații indoor sau outdoor – grădinițe, centre, școli etc;
3. Evenimente/reprezentații de teatru/diverse ativități;
4. Dezvoltare a 5 cercuri de boardgames o data pe săptămână;
5. Campanii de strângere de fonduri: crowdfunding, cutia cu monede, silent auction, tombola etc.
Rezultate
- Implicarea copiilor de la Palatul Copiilor Pecia dar și Arad în cercurile de boardgames
organizate de voluntari care le-a dezvoltat gândirea analitică;
- Finalizarea reabilitării grădinii centrului “Curcubeul” din Arad și a grădiniței din orașul Pecica;
- Organizarea și implementarea unei acțiuni de strângere de fonduri
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Impact
Acest proiect va produce efecte pozitive pe termen scurt/mediu/lung in comunitatea gazdă.
Activitatile propuse sunt strâns legate de nevoile identificate pe plan local, iar rezultatele
anticipate vor fi potentate inclusiv prin măsurile de diseminare descrise mai jos. În esență, în Arad
proiectul va produce un impact cu adevarat important astfel:
- prin evenimentele publice dezvoltate în arii tematice relevante și prin implicarea mai activă a
donatorilor locali;
- prin cadrul oferit tinerilor arădeni de a-și dezvolta inițiativa și gândirea critică;
- prin materialele resursă ce vor fi dezvoltate de voluntarii EVS, cu întrebuințare pe termen lung și
usor transferabile către alte proiecte/alte comunității.
Pe termen mediu-lung impactul INCUBATOR ERASMUS va putea fi sesizat și în mediile
lucrative și sociale în care cei 20 de voluntari EVS vor păși după întoarcerea din România.
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GAMEDUCATION
NR PROIECT:
ORGANIZAȚIA: Asociatia EIVA
ADRESA SITE : www.eiva.ro
COORDONATOR PROIECT: Cristian Băbuțău

Obiectiv general:Cr ester ea apetentei pentr u invatar e si stimular ea invatar ii pr in utilizar ea
jocurilor de societate (boardgames) ca instrumente educationale.
Obiective specifice:
-Promovarea învățării în context non-formal pe o perioada de 9 luni in cadrul activitatilor propuse
de catre 4 voluntari din Italia, Franta, Spania si Grecia.
-Facilitarea programelor educaționale bazate pe metode non-formale pentru 100 de copii și tineri
din Arad pe parcursul a 9 luni;
-Creșterea gradului de conștientizare pentru 80 de tineri din Arad cu privire la beneficiile învățării
non-formale.
Grup țintă: 4 voluntar i inter nationali gazduiti in mobilitatea de tip Ser viciul Eur opean de
Voluntariat, Elevi – peste 120, Profesori – peste 30, peste 150 de beneficiari implicati in diferitele
activitati ale proiectului.
Perioada de implementare: 2017—2018
Parteneri: Leo Lagr ange Dijon – Atelier Mobilite, Franța; You in Europe, Grecia; Building
Bridges , Spania; Asociatione Culturale Arcistrauss, Italia
Activități
Activitatile principale se deruleaza la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Arad si constau in
ateliere educative derulate de catre cei patru voluntari cu elevi.
Suplimentar am realizat ateliere de boardgames in cateva scoli din Arad (Colegiul Elena Ghiba
Birta, Colegiul Moise Nicoara) si ateliere de limba franceza.
Au fost realizate actiuni de promovare a invatarii in context nonformal: Conferinta internationala
organizata de CJRAE Arad, Eveniment tematic privind educatia in context formal si nonformal
organizat la Colegiul National Elena Ghiba Birta - Formal meets non-formal through E+ din 13
octombrie 2017 si la Timisoara in data de 15 Noiembrie in contextul unui eveniment derulat la
Centrul ONG Ambasada organizat de Institutul Intercultural Timisoara.
Rezultate
Cele mei importante rezultate ale proiectului constau in competentele multiple dezvoltate de catre
cei patru voluntari gazduiti in proiect experientele lor de invatare si experienta interculturala
facilitata de proiect.
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Impact
Impactul proiectului se rasfrange in principal asupra celor patru voluntari gazduiti, dar si asupra
partenerilor, beneficiarilor activitatii, comunitatii locale.
Ca impact principal vizat de proiect asupra voluntarilor facem referire la multiplele competente
dezvoltate de acestia: comunicare in limbi straine, competente digitale, competente interculturale,
competente antreprenoriale si din sfera managementului, competente ce vizeaza facilitarea
propriei invatari si gestionarea contextelor de invatare.
Asupra beneficiarilor/grupului tinta, proiectul produce impact ca urmare a utilizarii jocurilor ca
instrument educativ, ceea ce determina un interes crescut fata de invatarea prin joc.
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PEERS FOR EQUALITY
NR PROIECT: 589795-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBY-ACPALA
ORGANIZAȚIA: Ofensiva Tinerilor Arad
ADRESA SITE : www.facebook.com/OfensivaTinerilor #peersforequality
COORDONATOR PROIECT: Dorothea Elek

Obiectiv general: " Peer s for Equality” - este un proiect Eramsmus + care are ca scop
dezvoltarea capacităților platformelor și ONG-urilor, care lucrează in educația de la egal la egal,
de a răspunde nevoilor existente în societățile din Europa și Asia Centrală de reducere a
discriminării bazate pe gen
Grup țintă: 24 Lucratori de tineret
Perioada de implementare: august 2017— martie 2019
Parteneri: Y-Peer, Kyrgyzstan; EPTO , Belgia
Activități
In cadrul proiectului se vor derula doua mobilitati cu participare internationala.
Thematic Awareness Training – Aprilie 2018 in Arad
Train the Trainer – Iunie 2018 in Bishkek, Kyrgyzstan
Peers to Pro – Decembrie 2018 Belgia
Rezultate
Până la sfârșitul proiectului, intenționăm să avem urmatoarele rezultate:
- dezvoltarea unui nou program de învățare non-formală, care va reduce discriminarea pe criterii
bazate pe gen în rândul participanților cu cel puțin 40%, adaptată la nevoile și realitățile societății
din Europa Centrală și Asiatică, pe baza cooperării partenerilor și a experiențelor pe care le are în
legătură cu acest subiect.
- testarea și evaluarea eficacității acestor noi practici în domeniul tineretului în 5 contexte
culturale diferite, implicand cel puțin 100 de tineri;
- asigurarea durabilității acestui program timp de cel puțin 3 ani și multiplicarea acestuia;
Impact
Rezultatele asupra partenerilor si a beneficiarilor acestora vor fi
- Folosirea unor metode și practici mai eficiente și mai moderne în domeniul educației de la egal
la egal pentru implicarea activă a tinerilor prin crearea unui program eficace de educație de la egal
la egal pentru combaterea discriminării bazate pe gen
- să ofere programe mai calitative și mai atractive prin implementarea unui program de formare
modern care a fost creat pentru a răspunde nevoilor clar identificate în ceea ce privește
promovarea egalității de gen;
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- să sporească domeniul de aplicare prin implementarea a cel puțin 10 activități de formare pentru
grupurile țintă
- să-și sporească capacitatea de a opera la nivel internațional, în special în domeniul cooperării UE
-Asia
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PEERS FOR DIVERSITY
NR PROIECT: 2017-3-LU01-KA105-037227
ORGANIZAȚIA: Ofensiva Tinerilor Arad
ADRESA SITE : www.facebook.com/OfensivaTinerilor #peersfordiversity
COORDONATOR PROIECT: Dorothea Elek

Obiective specifice:
1. Formarea a 20 de lucrători pentru tineret prin activități de formare de 2 x 6 zile pentru a
sensibiliza opinia publică cu privire la complexitatea diversității și pentru a combate
discriminarea, excluziunea sociala și extremismul;
2. Să ofere participantilor competențe (cunoștințe, aptitudini și atitudini) și o certificare pentru a
facilita discuțiile și a conduce atelierele de lucru cu privire la antidiscriminare cu colegii lor;
3. Să prevină diferite forme de extremism în rândul tinerilor prin proiectele inițiate de formatorii
de la egal la egal după instruirea lor;
4. Să promoveze impactul puternic al proiectelor educaționale de la egal la egal pe tineri asupra
integrării grupurilor vulnerabile.

Grup țintă: 20 Lucratori de tineret
Perioada de implementare: febr uar ie 2018— martie 2019
Parteneri: Volunteers Centre Skopje, Macedonia; CPSD Albania; EPTO Belgia; Attiva Mente ,
Italia; 4 Motion, Luxemburg; Zavod Voluntariatu, Slovenia; AMO, Belgia; PAR Portugalia;
Seiklejate Vennaskond , Estonia
Activități
In cadrul proiectului se vor derula doua mobilitati cu participare internationala.
Thematic Awareness Training – Martie 2018 in Arad
Train the Trainer – Octombrie 2018 in Luxembourg
Rezultate
În timpul și după proiect, participanții vor organiza ateliere anti-discriminare în comunitățile lor,
făcându-le mai primitoare pentru persoanele cu un mediu religios sau non-religios și mai deschise
la o experiență multiculturală. Mai mult, având în vedere faptul că educația de la egal la egal este
puternică în sensul că are un puternic efect de multiplicare pe termen lung, se așteaptă un impact
mai larg prin intermediul acestei rețele de "catalizatori", formatorii educați de la egal la egal, care
vor acționa ca multiplicatori care pot inspira în contextele lor locale după aceea
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Impact
Obiectivul nostru pe termen lung este de a crea un efect imens de zăpadă prin intermediul
participanților, organizațiilor partenere și a sferelor lor de influență (grupuri țintă, părți interesate,
alți parteneri etc.) în diferite regiuni / țări, acoperind diverse subiecte, și anume diversitatea și
antidiscriminarea , islamofobia, educația de la egal la egal și educația non-formală.
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PEERS FOR INCLUSION
NR PROIECT: 2017-3-RO01-KA105-046956
ORGANIZAȚIA: Ofensiva Tinerilor Arad
ADRESA SITE : www.facebook.com/OfensivaTinerilor #peersforinclusion
COORDONATOR PROIECT: Dorothea Elek

Obiective specifice:
În cadrul primului modul, lucrătorii pentru tineret vor învăța cum să îmbunătățească activitățile pe
care asociațiile le organizeaza in mod regulat, astfel încât și persoanele cu deficiențe de vedere să
poată participa. Ei vor învăța mai multe despre ceea ce trebuie să ia în considerare atunci când
lucrează cu persoane cu deficiențe de vedere, cum ar trebui să acționeze ca un ghid pentru
persoane cu deficiente de vedere, cum să pregăteasca materiale de lucru accesibile și multe altele.
În modulul 2, participanții care au dobândit o experiență în lucrul cu persoanele cu dizabilități vor
descoperi cum să-i învețe pe alții să fie mai incluzivi în munca lor. Acest program "Train the
Trainer" le va oferi șansa de a-și dezvolta abilitățile de facilitare și de a învăța cum să dezvolte un
program de formare care să abordeze incluziunea persoanelor cu deficiente de vedere.
Grup țintă: 25 Lucratori de tineret
Perioada de implementare: mar tie 2018— ianuarie 2019
Parteneri: IBD Solutions, UK; Volunteers Centre Skopje, Macedonia; Check In Portugalia;
EPTO Belgia; Attiva Mente , Italia; NYH, Estonia; Meet Up, Letonia; USKAD, Turcia; Magnites
Tifli, Grecia
Activități
In cadrul proiectului se vor derula doua mobilitati cu participare internationala.
Thematic Awareness Training – Mai 2018 in Arad
Train the Trainer – Septembrie 2018 in Arad

Rezultate
Au fost formati 25 de tineri penru a deveni educatori intre egali iar in acelasi timp acesti au
dobandit competentele necesare pentru a organiza si acesibiliza activitatile curente ale organizatiei
de trimitere pentru a putea participa si persoane cu dizabilitati de vedere.
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Impact
Participantii au intrat intrun ciclu de formare care le ofera posibilitatea sa dobandeasca
competente si abilitati necesare adaptarii activitatilor pe care asociatia de trimitere le desfasoara in
mod obisnuit pentru a fi incluzive pentru persoanele cu deficiente de vedere.
Pe termen lung dorim ca aceste cursuri de formare sa ofere indirect posibilitatea unui numar cat
mia mare de tineri cu deficiente de vedere sa participe in mobilitati Erasmus+.
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EU YOUTH POWER
NR PROIECT: 2017-1- BG01-KA-202-036372
ORGANIZAȚIA: Asociația Activ pentru Comunitate Arad
ADRESA SITE : http://www.activpentrucomunitate.ro/
COORDONATOR PROIECT: Paul Albu

Obiectiv general: Obiectivul echipei de proiect este acela de a crea un instrument inovativ de tip
„edutainment” care să fie utilizat de către partenerii din proiect, dar și stakeholder externi ca parte
a misiunii lor de a contribui la procesul de incluziune social si de promovare a cetățeniei active,
utilizând instrumente digitale inovative ca parte a acestui proces
Obiective specifice:
Promovarea cetățeniei active și a celei europene elevilor din domeniul VET prin dezvoltarea unor
instrumente digitale inovative care să sprijine procesul de integrare socială prin „edutainment” și
prin dezvoltarea de noi competențe lingvistice.
Dezvoltarea de noi metodologii de învățare prin combinarea unor soluții digitale inovative, design,
neuroștiiințe, procesare lingvistică semi-automată și abordare didactică non-formală pentru a
implica elevii VET într-un sistem de învățare bazat pe un joc care presupune explorarea Europei
printr-o aventură digitală în care tineri europeni din diferite țări să comunice în diferite limbi
Grup țintă: N/A
Perioada de implementare: 2017-2020
Parteneri: Bulgar ian Eur o Atlantic Youth Club Sofia, Bulgaria, New Bulgaria University;
Asociația Activ pentru Comunitate Arad, Romania; Research Centre for Security, Defence and
Peace, Macedonia; 137 Secondary School "Angel Kanchev",Bulgaria; Georgia's Reforms Associates, Georgia
Activități
Până în prezent au fost realizate primele două întâlniri de proiect transnaționale, una în decembrie
2017 în Sofia Bulgaria, respectiv cea de-a doua în martie 2018 în Arad, România.
În ce privește realizarea instrumentului digital de tip „edutainment” a fost realizat motorul jocului,
care reprezintă inima întregului sistem. Acesta a fost creat utilizând teoria jocului, tehnici
didactice inovative de „edutainment” și elemente de neuroștiințe. Aceasta reprezintă platforma
centrală unde vor fi integrate și celelalte componente ale instrumentului care sunt tot produse
intelectuale ale proiectului.
Am reușit și realizarea celei de-a doua componente care va permite implementarea de algoritmi
pentru procesare lingvistică semi-automată și va asigura informația lingvistică necesară motorului
central pentru a introduce noi conținuturi și pentru a crea noi întrebări și jocuri de tip puzzle
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Rezultate
- N/A

Impact
Tehnologiile digitale inovative vor fi utilizate pentru a trece de barierele culturale și geografice
între tineri din diferite țări europene. Jocul educational (instrumental de tip „edutainment”) va veni
în sprijinul elevilor VET din diferite țări pentru a-i ajuta în trecerea unor bariere, în special lingvistice.
Pe termen lung, dacă va fi posibilă și susținută inițiativa noastră de a dezvolta proiectului EU
Youth Power, acesta va putea avea un impact la nivelul întregii Uniuni Europene.

Obiectivul echipei de proiect este acela de a crea un instrument inovativ de tip „edutainment” care să fie utilizat de
către partenerii din proiect, dar și stakeholder externi ca parte a misiunii lor de a contribui la procesul de incluziune social si de promovare a cetățeniei active, utilizând instrumente digitale inovative ca parte a acestui proces.
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SKILLS FOR MIGRANT
ENTREPRENEURS
NR PROIECT: 2017-1-SE01-KA202-034586
ORGANIZAȚIA: SC Predict CSD Consulting SRL
ADRESA SITE :www.theskills.eu
COORDONATOR PROIECT: Sorin Victor Roman

Obiective:
Contribuții la o educație inovatoare pentru grupurile dezavantajate;
Schimbul real de bune practici și cooperare în domeniul refugiaților;
Producerea de schimbări de comportament care să reflecte o atitudine pozitivă față de
refugiați;
Creșterea abilităților personalului implicat;
Dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale migranților;
Consolidarea capacității organizațiilor care lucrează cu migranți / refugiați;
Dezvoltarea de rețele și conexiuni la nivel local, național și internațional;
Dezvoltarea comunicării și colaborării transfrontaliere;
Îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la diferite culturi;
Favorizarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active;
Promovarea unei culturi moderne și dinamice în cadrul organizațiilor;
Pregătirea de exemple de activități pentru integrarea socială a refugiaților;
Creșterea calității acțiunilor actorilor implicați;
Grup țintă: 200 Imigranți, persoane care lucrează cu aceștia, structuri furnizoare de servicii pe
domeniul migrației.
Perioada de implementare: 2017—2019
Parteneri: IFALL – Integration För Alla Suedia; UNIVERSITATEA DUNĂREA DIN KREMS
Austria; UNIVERSITATEA ARISTOTEL DIN SALONIC, Grecia; CO.RI.S.S. Italia; EURONET Italia;
Rezultate
•
•
•



Raport privind nevoile de formare pentru migranți;
Ghidul formatorilor pentru migranți;
Ghidul Abilități pentru migranții antreprenori;
Ghidul lucrătorilor sociali pentru migranți și refugiați;
Curs online de formare pentru antreprenorii migranți;
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Impact
Participanții facilitatori implicați în
cadrul acestui proiect vor dobândi
competențe necesare livrării de cursuri
dedicate imigranților în timp ce
organizațiile beneficiare își îmbunătățesc
paleta de module disponibile.
Din punct de vedere al imigranților, se
are în vedere o creștere a competențelor
antreprenoriale și a potențialului de
angajabilitate a migranților implicați
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ENTREPRENEURSHIP, CREATIVITY
AND FRIENDSHIP
NR PROIECT: 2017-1-BG01-KA205-036162
ORGANIZAȚIA: Asociatia Activ pentru Comunitate
ADRESA SITE :http://www.activpentrucomunitate.ro/
COORDONATOR PROIECT: Paul Albu

Obiectiv general: Realizarea unui curs intensiv de dezvoltare de afaceri, pe durata a 7 zile, sub
forma Academii de Vară de Antreprenoriat prin care s-a dorit sprijinirea unui număr de 30 de tineri care au dezvoltat idei de afaceri inovative sau cel puțin aveau în plan să dezvolte una, dar le
lipseau cunoștințele în domeniul afacerilor
Obiective specifice:
Creșterea numărului de tineri cu competențe anteprenoriale dobândite prin activități non-formale
Dezvoltarea de abilități de comunicare și de business networking pentru punerea în aplicare a unor
idei de afaceri
Dobândirea de competențe pentru finanațarea ideilor de afaceri prin atragerea de investitori sau
obținerea de finanțări europene nerambursabile
Grup țintă: 30 tineri cu varsta cuprinsa intre 20-30 ani ; 20 Lectori
Perioada de implementare: iunie—septembrie 2017
Parteneri: Bulgar ian Eur o Atlantic Youth Club Sofia, Bulgaria; Asociatia Activ pentru
Comunitate, Romania; Summer Work &Travel Alumni, Macedonia;
Activități
Activitatea principală a proiectului a constat în organizarea unui curs intensiv de dezvoltare de
afaceri, pe durata a 7 zile, sub forma Academii de Vară de Antreprenoriat prin care s-a dorit sprijinirea unui număr de 30 de tineri care au dezvoltat idei de afaceri inovative sau cel puțin aveau în
plan să dezvolte una, dar le lipseau cunoștințele în domeniul afacerilor. Au fost utilizate metode
educaționale non-formale și informale, prietenoase, bazate pe comunicare liberă. Toate activitățile
au fost derulate prin educație active sub forma unor ateliere de lucru sau team-building-uri, care
au creat un spațiu optim pentru schimbul de idei, networking și colaborări viitoare.
Rezultate
Academia de Vară a fost un eveniment de 7 zile, care a inclus participarea a 20 de lectori din toate
cele 3 țări partenere, fiecare dintre aceștia având la dispoziție minim 45 de minute pentru a-și
desfășura activitatea propusă. Fiecare dintre acestea a fost urmată de o sesiune de discuții și reflecție asupra temeticii abordate. De asemenea, au fost organizate 5 ateliere de lucru în care participanții au lucrat în grupuri mici, multiculurale, de 5 persoane, în care au realizat un schimb de
idei și de bune practici privind afacerea lor sau ideea de afacere. Grupurile au fost modificate
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cu fiecare astfel de activitate, astfel ca toți participanții să aibă ocazia să lucreze împreună, în cadrul unui grup și astfel să se cunoască mai bine. Toți participanții și-au îmbunătățit astfel abilitățile de realizare a unei prezentări și de a o susține în fața unui public. La finalul proiectului, toți
participanții au beneficiat de un Youth Pass, care le certifică noile competențe dobândite
Impact
Impactul principal al proiectului se referă la dezvoltarea capacității tinerilor participanți la Academia de Vară de a transforma o idee într-un produs final, în urma informațiilor dobândite pe parcursul activităților proiectului. Aceștia vor fi pregătiți prin perspectivă teoretică și empirică pentru a
realiza un plan de afaceri, pentru a dezvolta idei de business și pentru a le putea „vinde” unor investitori. Nu mai puțin importantă a fost secțiunea de activități care a oferit informații asupra potențialelor surse de finanțare disponibile pentru a dezvolta idei de afaceri.
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SOCIAL ENTERPRISE SHARING BEST
PRACTICE AS A TOOL IN YOUTH
WORK
NR PROIECT: 2017-3-UK01-KA205-046425
ORGANIZAȚIA: Clubul Sportiv Experiența Multisport
ADRESA SITE : http://youthsocialenterprise.eu/
COORDONATOR PROIECT: Diana Rotaru

Obiectiv general: Scopul pr oiectului este cr eșter ea exper tizei par ticipanților lucr ător i de
tineret, în domeniul întreprinderilor sociale.
Grup țintă: 20 Lucrători de tineret, tineri
Perioada de implementare: 01.02.2018 - 31.07.2020
Parteneri: Petrklíč help, z.s. - Cehia; Statutární město Karviná - Cehia; Statutární město Karviná Cehia; Solna Youth Centre - Suedia; Novi Sad Humanitarian Centre - Serbia; AMACH LGBT! Irlanda; Stephens and George Charitable Trust - Marea Britanie

Activități
Pe parcursul proiectului:
- 7 sesiuni de formare pentru lucrătorii de tineret din organizațiile participante pe aspecte
practice din zona întreprinderilor de economie socială;
- se vor testa abordări inovative deprinse pe parcursul proiectului în cadrul vizitelor de studiu
la întreprinderi de economie socială;
- se va crea un ghid de bune practici identificate de către participanții la sesiunile de formare;
Rezultate
- Ghidul de bune practici
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FROM PEER TO PEER - EUROPEAN
SCHOOLS COOPERATING TO BE
BULLYING FREE
NR PROIECT: 2016 - 1-ESO1- KA201 - 025501
ORGANIZAȚIA: Inspectoratul Școlar Județean Arad
ADRESA SITE: www. frompeertopeer.eu
COORDONATOR PROIECT: Nicolae Pellegrini

Obiectiv general: Inventar ier ea modului în car e fenomenul bullying este gestionat în alte
țări europene și contribuție la eradicarea formelor de violență la copii
Obiective specifice: Compararea situațiilor în care se realizează coexistența în centrele diferitelor
țări și aplicarea, pe cât posibil, a experiențeleor învățate
Grup țintă: elevi: 2600 din Spania, 4000 din România, 2000 din Italia, 1500 din Portugalia, 3000
din Ungaria, 450 din Grecia și 8000 din Belgia; profesori; 150 din Spania, 900 din România, 600
din Italia, 50 din Portugalia, 300 din Ungaria, 20 din Belgia și 500 din Belgia.La acest grup țintă
se adaugă un număr corepunzător de familii, influențate pe cale indirectă de activitățile și
rezultatele proiectului
Perioada de implementare: 2016—2018
Parteneri: Municipality of Ibi, Spania; Universidade de Coimbra, Portugalia: U C LeuvenLimburg, Belgia; Istituto Comprensivo Statale B. Lorenzi Fumane VR, Italia; Wesley János
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium, Ubgaria; Action Synergy SA, Grecia; Inspectoratul Școlar Județean Arad, Romania
Activități
Principalele activități derulate de către ISJ Arad în cadrul proiectului au fost: chestionarea unui
eșantion de elevi, profesori și părinți despre percepția lor asupra fenomenului de bullying,
dezvoltarea de activități locale de conștientizare a elevilor și a cadrelor didactice, pregătirea
sesiunii de formare ce urma să se deruleze la stagiul organizat în Leuven, Belgia, dezvoltarea
suportului de curs și a materialelor intelectuale ca și contribuție la MOOC, susținerea stagiului de
formare din Leuven, activități de diseminare și activități pentru asigurarea sustenabilității
proiectului în școli din județul Arad.
Rezultate
1) un studiu al stării de fapt, privind situația bullying-ului în tările participante, inclusiv aspectele
ce țin de legislația acestui domeniu și de experiențele de bună practică și 2) realizarea unei curs de
tip MOOC care să prezinte contribuția instituțiilor partenere la gestionarea fenomenului de
bullying în școlile din raza de influență a instituțiilor partenere. Pentru acest ultim rezultat,
formarea cadrelor didactice în spiritul metodelor prezentate și dezbătute în cadrul proiectului,
precum și adaptarea acestor metode la situația cotidiană a pertenerilor, sunt parte a rezultatelor
realizate.
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Impact
Impactul așteptat se referă la conștientizarea beneficiarilor direcți și indirecți în ceea ce privește
gestionarea fenomenului de bullying și, mai general, de agresivitate în mediul școlar. Se așteaptă
diminuarea acestor fenomene, respectiv o tratare mai eficientă și mai consecventă a lor. De
asemenea, proiectul încearcă să ofere metode aplicabile direct în activitatea didactică școlară și
extrașcolară, prin care elevii să beneficieze de un tratament calitativ mai bun.
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WATERWORLDADVENTURE –
INTERACTIVE EBOOK TO IMPROVE
THE OCEAN LITERACY OF KIDS
NR PROIECT: 2016-1-EL01- KA201-023456
ORGANIZAȚIA: Inspectoratul Școlar Județean Arad
ADRESA SITE: http://waterworldadventure.eu/
COORDONATOR PROIECT: Lalyer Raluca

Obiectiv general: Cr ear ea și accesibilizar ea online de cătr e educator i/pr ofesor i a unui ebook
educațional interactiv ”Aventură în lumea apelor ”, pentru a îmbunătăți cunoștințele despre ocean
ale elevilor preșcolari (între 3-6 ani)
Obiective specifice:
- îmbunătățirea cunoștințelor despre ocean ale copiilor preșcolari (3-6 ani);
- folosirea online de către educatori/profesori /părinți a unui ebook educațional interactiv;
Grup țintă: Copii, elevi, educatoare, profesori, învățători, părinți
Perioada de implementare: 2016—2018
Parteneri: Univer sitatea din Thessaly Volos, Gr ecia, Boon Unipessoal, Lda Por to,
Portugalia, Advancis Business Services, Lda Porto, Portugalia, Stowarzyszenie Centrum
Wspierania edukacji i przedsiebiorczosci Rzeszów, Polonia
Activități
-Activităţi de management şi asigurarea calităţii
-Activităţi de diseminare (creare logo proiect, broşura proiect, website proiect, articole,
newsletters etc)
-Realizarea produsului intelectual WaterWorldAdventure eBook şi a ghidului facilitatorului creare produs, testare, pilotare, aplicare
-Evenimente tematice, workshopuri
-Întâlniri de lucru cu partenerii în Grecia, Polonia, Portugalia, România

Rezultate
eBook ”Aventură în lumea apelor”
- cuprinde o poveste antrenantă care prezintă conținuturi specifice despre ocean și care este
adaptată nivelului de vârstă al grupului țintă. eBook-ul este realizat având în vedere 7 principii
esențiale și concepte fundamentale din Programul-cadru al cunoștințelor despre ocean, dezvoltat
de către Asociația națională a educatorilor din domeniul marin din SUA, cea mai importantă
bibliografie din domeniu; bune practici despre povestit și povești interactive, specifice acestei
vârste; astfel, se garantează robustețea abordării pedagogice și se asigură realizarea necesităților
grupului final (cadre didactice și părinți)
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”Ghidul facilitatorului”
Scopul acestui ghid este de a maximiza oportunitățile de învățăre oferite de eBook-ul interactiv
propunând subiecte de reflecție, exerciții, activități etc. care pot fi folosite de către cadre
didactice și părinți cu copiii.
Impact
- profesorii și părinții vor avea acces la un instrument inovativ și prietenos pentru a preda teme
care pot fi utile în diverse împrejurări și contribuie la dezvoltarea propriilor competențe
-copiii și elevii vor avea acces la un instrument prietenos și distractiv care oferă multiple subiecte
de învățat și permite însușirea de competențe transversale (e.g. cetățenie, creativitate, comunicare,
strorytelling, gândire critică, rezolvare de probleme, munca în echipă etc.)
-în viitor, elevii vor deveni adulți alfabetizați în problematica oceanelor, cetățeni europeni
informați, ceea ca va conduce la protejarea oceanelor și la creșterea interesului pentru Științe,
Tehnologie, Economie, Matematică (STEM).
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NEW ANGLES OF GOOD PRACTICES ON
INCLUSION FOR ALL STUDENTS
NR PROIECT: 2016-1-LV01-KA219-022646
ORGANIZAȚIA: Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad
ADRESA SITE : http://nais.medskolazd.hr/, www.liceul-neuman.ro;
https://twinspace.etwinning.net/20198/home
COORDONATOR PROIECT: prof. dr. Adina Avacovici

Obiectiv general:
Dezvoltarea laturii incluzive a educației oferite de școală în scopul unei orientări de succes în
carieră
Obiective specifice:
 Dezvoltarea abilităților profesionale pentru a lucra într-o școală integratoare care acceptă
diversitatea și este deschisă spre comunitate
 Promovarea practicilor incluzive în școală prin crearea unei comunități în care fiecare membru
este valorizat pentru contribuția sa
 Promovarea incluziunii, integrării și a orientării în carieră a tuturor elevilor indiferent de
origine, experiențe anterioare, abilități și competențe sociale
 Susținerea profesorilor în munca cu grupuri diversificate de elevi
Grup țintă:
Implicați direct: 18 profesori, 40 elevi, 5 membri echipa proiect
Implicați indirect: 380 elevi, 14 profesori, 200 părinți, 40 membri ONG, 300 profesori din alte
școli, comunitatea virtuală, 3 instituții locale
Perioada de implementare: 2016-2018
Parteneri: Tukuma Vakar a un neklatienes vidusskola, Letonia; Sint Jozef Instituut voor
BuSO, Antwerpen, Belgia; Medicinska Skola Ante Kuzmanica Zadar, Croația
Activități
-elaborare logo, site web
-chestionar ”Echitate și incluziune” aplicat în fiecare școală – broșură concluzii, recomandări,
bune practici
-întâlniri de proiect la Antwerpen, Belgia
-workshopuri pe teme de incluziune, diversitate organizate de parteneri educaționali din Antwerp
-prezentare ppt ”Bune practici în orientarea privind cariera”
-elaborare jocuri, activități – aplicare
-prezentare proiect pe eTwinning
-schimb de elevi la Tukums, Letonia
-formare pe termen scurt a personalului la Arad, Romania
-activități cu voluntari
-recomandări competențe și atitudini profesor incluziv
……………………………………..
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-aplicare chestionare și teste de aptitudini, stiluri de învățare
-creare portofoliu pentru orientare în carieră
-monitorizare, evaluare intermediară, diseminare
Rezultate:
-colaborarea între școli cu profiluri foarte diferite
-multiculturalitatea oferită de multitudinea naționalităților elevilor implicați
-comunicarea eficientă , o mai largă înțelegere a complexității diferențelor
-schimb de expertiză vizând bunele practici legate de activitățile nonformale, extracurriculare, a
orientării profesionale sau incluziunii sub diverse forme
-Analiza, selecția și utilizarea celor mai bune strategii și instrumente pentru a orienta formarea pe
competențele secolului 21 (comunicare, colaborare, rezolvare de probleme, creativitate)
Impact
-psihologic :diminuarea stereotipurilor, prejudecăţilor; comunicarea asertivă părinţi-copiiprofesori; consolidarea demnităţii şi a respectului de sine al subiecţilor educaţiei; percepţie socială
pozitivă cu privire la diferenţe;
-pedagogic: materialele didactice adaptate; mediu şcolar sigur, prietenos, stimulativ şi adecvat;
relaţiile între participanţii la educaţie, atitudinea cadrelor didactice; intervenirea timpurie în cazul
copiilor cu risc de abandon şcolar.
-social: accesul egal şi universal la educaţie; respectarea drepturilor copilului şi a principiului
şanselor egale; experiențe și bune practici cu accent pe abilități și nu pe dizabilități; dezvoltarea
aptitudinilor de socializare şcolară şi profesională; sporirea şanselor şi oportunităţilor educaţionale
pentru elevi.
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INFLUENCE OF KINESTHETIC
TEACHING AND LEARNING UPON
THE DEVELOPMENT OF THE
STUDENTS ‘ EDUCATIONAL QUALITY
NR PROIECT: 2016-1-LT01-KA219-023141
ORGANIZAȚIA: Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu, jud. Arad
ADRESA SITE : https://kinestheticeducation.wordpress.com/
https://www.scoalaapateu.ro/despre-proiect.html
COORDONATOR PROIECT: Vlad Claudiu Daniel
Obiectiv general: Dinamizar ea, eficientizar ea și cr eșter ea calității pr ocesului de învățământ pr in
utilizarea metodelor de învățare/predare kinestezice.
Obiective specifice:

elaborarea de metode de predare/învățare kinestezice

încurajează profesorii din UE să folosească mai mult stilul kinestezic de predare/învăţare cu scopul
de a satisface nevoile educaţionale ale elevilor

consolidează calificările profesorilor prin metode inovatoare de predare

completează lipsa de cunoştinţe despre predarea/învăţarea kinestezică

profesorii dobândesc experienţă în utilizarea stilului de învăţare kinestezic.

ajută la prevenirea abandonului şcolar

dezvoltă şi întăreşte colaborarea între statele Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte limba şi
cultura.
Grup țintă: 10 Profesori, 60 elevi
Perioada de implementare: 2016-2018
Parteneri: Silutes Pamario, Lituania; Agrupamento de Escolas de Vilela,Portugalia; Mount Kelly Foundation, Marea Britanie; Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi, Turcia; Lykeio Agiou Ioanni, Cipru
Activități
MOBILITĂȚI TRANSNAȚIONALE:
ROMÂNIA – decembrie 2016
MAREA BRITANIE – februarie 2017
TURCIA – mai 2017
LITUANIA – octombrie 2017
CIPRU – ianuarie 2018
PORTUGALIA – aprilie 2018
Fiecare întâlnire transnațională s-a desfășurat după un tipar stabilit:
Prezentare școală și întâlniri cu cadrele didactice;
Lecție deschisă realizată de fiecare partener împreună cu elevii țării gazdă în care își prezenta țara de
proveniență folosind metode kinestezice;
Prezentarea metodelor kinestezice pregătite de către fiecare școală parteneră și aplicarea lor în practică
împreună cu cadrele didactice din școlile partenere;
MAREA BRITANIE – metode kinestezice la mate și ICT
TURCIA – metode kinestezice la limbi moderne
LITUANIA – metode kinestezice la socio-umane
CIPRU – metode kinestezice la științe: fizică, chimie, biologie
PORTUGALIA – metode kinestezice la arte
Interpretarea chestionarelor aplicate
Vizite de documentare, de degustare de produse tradiționale, de relaxare
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ACTIVITĂȚI INTERNE:

 Chestionare aplicate elevilor și cadrelor didactice din fiecare școală pentru a identifica felul în care sunt

cunoscute și aplicate metodele kinestezice

 Competiția logo-ul proiectului a fost organizată în timpul întâlnirii din România, în urma votului a fost

declarat câștigător logo-ul realizat de partenerii din Portugalia.

 Elaborarea de metode kinestezice la matematică și informatică pentru întâlnirea din Marea Britanie

(februarie 2017)

 Aplicarea în cadrul lecțiilor la clasă a metodelor kinestezice realizate de parteneri la discipline precum

matematica și informatică

 Aplicarea de chestionare profesorilor de matematică și informatică pentru a vedea impactul acestor

metode

 Elaborarea de metode kinestezice la limbi moderne pentru întâlnirea din Turcia (mai 2017)
 Organizarea în mai 2017 la Apateu a Zilei Europei pentru diseminarea proiectului și a metodelor

kinestezice

 Aplicarea în cadrul lecțiilor la clasă a metodelor kinestezice la limbi moderne realizate de parteneri
 Participarea la activitatea de diseminarea organizată de Colegiul Economic Arad și ISJ Arad (iunie

2017)

 Elaborarea revistei școlii dedicată proiectului la finalul primul an de proiect
 Elaborarea de metode kinestezice la istorie și cultură civică pentru întâlnirea din Lituania (octombrie

2017)

 Participarea în calitate de partener la activitatea de diseminare organizată de Colegiul Național ”Elena

Ghiba Birta” (octombrie 2017)

 Organizarea în lunile noiembrie decembrie 2017 a Festivalului metodelor kinestezice prin aplicarea la

clasă a tuturor metodelor realizate până la acea dată (40 metode kinestezice)

 Aplicarea de chestionare elevilor pentru a vedea impactul metodelor kinestezice aplicate în cadrul

lecțiilor la clasă

 Elaborarea de metode kinestezice la științe pentru întâlnirea din Cipru (ianuarie 2018)
 Aplicarea în cadrul lecțiilor la clasă a metodelor kinestezice realizate de parteneri la discipline precum

fizică, chimie, biologie.

 Aplicarea de chestionare profesorilor de științe pentru a vedea impactul metodelor kinestezice
 Elaborarea de metode kinestezice la discipline din aria curriculară arte pentru întâlnirea din Portugalia

(aprilie 2018)

 Organizarea în mai 2018 la Apateu a Zilei Europei pentru diseminarea proiectului și a metodelor

kinestezice

 Elaborarea broșurii dedicată proiectului cuprinzând metodele kinestezice create în al II-lea an de proiect

Rezultate
Colaborarea între cadrele didactice din cele 6 țări în crearea de metode kinestezice;
Crearea de metode de predare/învățare kinestezice la matematică și TIC;
Crearea de metode de predare/învățare kinestezice limba română și limbile moderne;
Dinamizarea procesului de predare/învățare prin aplicarea metodelor kinestezice
Impact
Proiectul va ajuta cadrele didactice să-și îmbunătățească:
 Aptitudinile personale: inițiativa, asumarea riscurilor,
responsabilitatea,
creativitatea;
 Abilitățile sociale: munca în echipă, colaborarea;
 Abilitatea de a răspunde nevoilor individuale ale elevilor;
Competențele în ceea ce privește stilul de predare-învățare
kinestezic;
Proiectul va ajuta elevii :
 să-și îmbunătățească performanțele școlare;
 Să dobândească competențe de bază la disciplinele
studiate;
 Să fie mai activi în cadrul procesului educațional;
Să-și îmbunătățească abilitățile în utilizarea mijoacelor IT.
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WITH THE FUTURE IN YOUR HANDS
NR PROIECT: 2016-1-NO01-KA219-022102
ORGANIZAȚIA: Școala Gimnazială ”Aron Cotruș” Arad
ADRESA SITE : https://twinspace.etwinning.net/25154
COORDONATOR PROIECT: Nan Camelia

Obiectiv general:
Acest proiect vizează detectarea a ceea ce se întâmplă în primii ani de școală , cu privire la lipsa
de motivare a elevilor în învățare.
Noi așteptăm să vedem rezultate mai bune la teste în cazul elevilor din grupurile țintă, să asistăm
la o îmbunătățire a procesului instructiv educativ, precum și la o participare numeroasă, activ
participativă la activități . În perspectivă mai lungă, vom vedea că tot mai mulți studenți își vor
finaliza școala
Îmbunătățirea motivației și interesului pentru activitățile școlare ale elevilor și dezvoltarea unei
atitudini antreprenoriale în zonele personale,emoționale, educaționale și sociale.
Obiective specifice:
Să identifice abilitățile elevului și să decidă care este cea mai bună atitudine, trăsătură și valoare
personală ale acestuia având în vedere lucrul într-un grup pentru a-și dezvolta motivația în
activitățile școlare prin idei / strategii creative și inovatoare
Conectarea subiecților de predare cu interesele și nevoile zilnice ale studenților
Promovarea strategiilor inovatoare (învățarea bazată pe proiecte, arta în educație, învățarea bazată
pe jocuri) pentru a consolida auto-motivația pentru studenți
Promovarea muncii în echipă, a relațiilor sociale, planificarea și desfășurarea activităților de
proiect și utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC).
Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesorilor de predare a conținuturilor bazate pe
activități practice și integrate.
Să se îmbunătățească curriculum-știință, matematică, fizică, limbi, folosind metode de predare
inovatoare.
Să se îmbunătățească calitatea educației în organizațiile participante și țările europene.
Îmbunătățirea competențelor lingvistice străine profesorilor și elevilor și a abilitățlor de informare
prin tehnologia comunicațiilor.
Să se creeze o mai bună conștientizare a sistemului educațional în Europa, să consolideze rolul
profesiei de profesor
Grup țintă: elevi, cadr e didactice, păr inți—1250 participanti
Perioada de implementare: 2016—2018
Parteneri: Ver ket skole, Nor vegia; Agr upamento de Escolas e J ar dins de Infância D.
Lourenço Vicente, Portugalia; College Montaigne, Goussainville, Franța; Istituto Comprensivo
statale di scuola dell' infanzia, primaria e secondaria di primo grado "G. Marconi", Italia; Gl.
Lindholm Skole, Danemarca; Veikkolan koulu, Finlanda
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Activități
Am desfășurat numeroase activități pe parcursul acestui an școlar :
- Logo proiect și mascota Eunice
- Jurnalul de călătorie a lui Eunice
- Chestionare pentru elevi, părinți, profesori
- Creare postcarduri
- Creare felicitări de Crăciun
- Activități cu elevii pentru motivarea acestora
- Realizarea unui calendar 2017, 2018
- Activități cu ocazia Zilei Europei
- Activitate cu ocazia zilei Erasmus Day
- Publicarea unei cărți ca produs intelectual al proiectului
- Expoziție cu lucrările elevilor
- Proiecte tematice
- Participarea la concursul ”Made for Europe”
- Publicarea unei reviste cu lucrările elevilor realizate în cadrul proiectului
- Activități de diseminare
Rezultate
Cele mai importante rezultate ale proiectului sunt creșterea motivației, rezultate mai bune la
testele și examenele naționale, un număr mare de elevi care termină învățământul superior
precum și îmbunătățirea calității muncii.
Un alt rezultat important obținut în cadrul proiectului este editarea unei cărți care cuprinde
exemple de bune practici
Impact
Impactul estimat al proiectului generează: ridicarea motivației, exemplele de bune practici,
schimbarea mentalității cadrelor, prevenirea abandonului
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REFUGEES AND MIGRANTS SEEKING
FOR THEIR FUTURE IN A UNITED
EUROPE (PAST-PRESENT-FUTURE)
NR PROIECT: 2016-1-CY01-KA219-017309
ORGANIZAȚIA:Colegiul Național ”Preparandia-Dimitrie Țichindeal” Arad
ADRESA SITE : www.refugeesandmigrants.com
COORDONATOR PROIECT: prof. Violeta Kelemen

Obiectiv general: Cr ear ea unui mediu toler ant și facilitar ea integr ăr ii pe piața muncii unei
societăți globale într-o Europă unită.
Obiective specifice:
 examinarea cauzelor istorice și contemporane ale migrațiilor, cum ar fi lipsa locurilor de muncă,
situația politică (război, schimbarea granițelor, persecutarea dizidenților politici, credințe
religioase), criza economică sau dorința de o educație mai bună;
 studierea impactului migrației sau a dezrădăcinării asupra tinerilor care trec prin această
experiență;
 promovarea diversității culturale, creșterea înțelegerii și toleranței în privința diferitelor grupuri
etnice și religioase, astfel încât elevii din familii de refugiați sau emigranți să poată fi integrați
mai usor în comunitatea școlară;

Grup țintă: 300 elevi, 50 pr ofesor i
Perioada de implementare: 2016—2019
Parteneri: Lykeio Agiou Ioanni, Cipr u; Gymnázium, Dukelská 30, Slovacia; Sr edno
obshtoobrazovatelno uchilishte Hristo Botev, Bulgaria; Aguv tobb ozel tekden fen lisesi, Turcia; 1
Gymnasio Mytillinis, Grecia; Istituto di istruzione superiore statale liceo classico- scientificotecnico-industriale, Italia; Escola Profissional Amar Terra Verde, Portugalia
Activități
-crearea de afișe și pliante de prezentare și diseminare a proiectului
-concurs de logo-uri pt alegerea logo-ului proiectului
-chestionar pentru a afla atitudinea față de oameni de altă etnie, limbă și religie (elevi, părinți,
profesori)
-crearea unui site al proiectului
-dezbateri
-interviuri cu membrii unor minorități naționale (maghiare, germane, slovace, sârbe, etc.)
-participarea la ”Ziua Europei” cu un stand despre Grecia și un dans grecesc al unui elev grec
-colectarea de rețete culinare tipice fiecărei etnii pentru realizarea unei cărți de bucate
-workshop despre discriminare
-realizarea unui tabel cu pașii procedurali pentru obținerea cetățeniei române
-prezentarea evenimentelor istorice care au dus la migrarea unui număr mare de oameni în
perioada 1901-1950
-participarea la concursul ”Made for Europe” cu un produs final
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Rezultate
-reducerea prejudecăților dintre localnici și imigranți/refugiați;
-integrarea mai bună a imigranților/refugiaților în comunitatea locală;
-reducerea delincvenței școlare și a eșecului școlar;
-diminuarea abandonului școlar la copii de imigranți/refugiați;
-un număr mare de elevi și profesori își vor îmbunătăți deprinderile de comunicare, tehnologiile
moderne și limbile străine
Impact
-va întări idealurile democratice și valorile europene în comunitatea locală
-va duce la o mai mare apreciere a ONG-rilor și o implicare mai mare în acțiunile de voluntariat
-reducerea prejudecăților dintre localnici și imigranți/refugiați
-profesorii vor deveni mai deschiși la idei noi
-școala va crea un mediu de învățare mai bun și rezultatele școlare vor fi îmbunătățite
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EARLY SUPPORT FOR STUDENTS
POTENTIALLY UNEMPLOYED AFTER
COMPLETING SCHOOL EDUCATION
NR PROIECT: 2015-1-PL01-KA219-016926
ORGANIZAȚIA: Liceul Teoretic Pâncota
ADRESA SITE : liceulteoreticpincota.ro
COORDONATOR PROIECT: Guiu Manuela

Obiectiv general: Spr ijin timpur iu pentr u elevii cu un r isc r idicat al șomajului după
terminarea școlii. Sprijin timpuriu pentru elevii cu un risc ridicat al abandonului școlar.
Obiective specifice:
Familiarizarea cu piaţa muncii
Îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice şi IT
Identificarea aptitudinilor profesionale
Motivarea continuării modalității educaționale în direcția asigurării unei șanse mai mari de a se
angaja sau de a munci pe cont propriu;
Creșterea stimei de sine și a modalităților pozitive în ceea ce privește alegerea carierei;
Dobândirea de cunoștințe despre piața locală a muncii, specifică traiului din țara respectivă;
Oportunitatea de a compara abilitățile și problemele lor cu cele ale semenilor din alte țări
Grup țintă: 36 elevi cls. A VIII-a, 9 profesori
Perioada de implementare: 2015—2018
Parteneri: 11th Marian Tadeusz Mokrski Lower Secondary School Polonia; Franz-von-LenbachSchule Germania; Instituto Compresivo ‘Rossella Casini’ Italia; Liceo Scientifico Galileo Galilei,
Italia ; Liperin Koulu Finlanda; Dr. Ayla Savas Ortaokulu ,Turcia
Activități
În cadrul proiectului am planificat ateliere și activități pentru elevi. În primul an de proiect am
avut următoarele activități: întâlnirea transnațională a profesorilor, selecția elevilor pe baza criteriilor stabilite de comun accord, interacțiunea dintre elevii selectați cu cei din alte țări-prin intermediul tehnologiei, vizitarea locurilor de muncă-interviuri cu angajați și angajatori, editarea
interviurilor și crearea de filmulețe despre locurile de muncă vizitate, 2 mobilități ale elevilor in
Italia (Palermo) și Finlanda (Liperi), promovarea proiectului prin diferite activități: mini-festival
al slujbelor, prezentări power-point, filmulețe etc.
În anul al doilea de proiect am organizat întâlnirea din România, dar am avut şi mobilităti în Germania şi Polonia pe lângă activităţi ca Mini-festival al profesiilor sau interviuri cu antreprenorii
din zona Pâncota.
În al treilea an de proiect s-au desfășurat două mobilități cu elevii în Florența-Italia și în LublinPolonia, dar și o mobilitate cu profesorii în Palermo-Italia. Elevii au avut de pregătit un proiect cu
titlul My Innovative Business, o hartă a joburilor reprezentative din România, creând totodată și
un joc interactiv cu joburi. De asemenea elevii au participat la mini-job festivalul care va rămâne
an de an în școala noastră.
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Rezultate
Efectele pozitive ale desfășurării proiectului ”Early support for students potentially
unemployed after completing school education” se resimt la nivelul Liceului Teoretic Pîncota încă
din primul an al derulării acestuia.
Elevii s-au implicat profund în activitățile organizate, au analizat minuțios piața muncii din
România și au devenit conștienți de avantajele și dezavantajele pe care le implică aceasta. Acest
aspect este benefic în ceea ce privește școala noastră, deoarece elevii privesc în manieră diferită
problema inserției pe piața muncii și gândesc critic, realist, atunci când aleg profilul pe care îl vor
urma în cadrul ciclului liceal.
Un alt aspect pozitiv este permanenta corespondență pe care elevii care au participat la
mobilități o realizează între situația din România și piața muncii din țările partenere. Acești elevi
împărtășesc experiența lor cu colegii care nu au fost implicați în mobilități, cu colegii din clasele
mai mici, influențând astfel orientarea lor profesională.
Întrunirile pe care profesorii din echipa de proiect le-au organizat pentru elevii din școală
au de asemenea un efect pozitiv. Elevii care au participat la activitățile proiectului în mobilitățile
internaționale au oferit spre analiză și documentare produse ale activităților, au adus broșuri și materiale prin care ceilalți elevi descoperă posibilitățile existente pentru viitoarea carieră.
În urma derulării proiectului, conducerea școlii a luat în calcul colaborarea cu un consilier profesionist care să ghideze elevii înspre a-și descoperi vocația. Această decizie a fost influențată de
experiența de care membrii echipei de proiect au beneficiat în Polonia. Școala parteneră din Lublin a angajat un consilier profesionist care a coordonat elevii pentru a descoperi care este cariera
potrivită pentru ei. Conducerea liceului nostru a hotărât că este benefică și o asemenea coordonare, pe lângă cea oferită de consilierul școlar care se ocupă de aceste aspecte
Impact
Impactul asupra elevilor: Elevii beneficiază de consilier e cu pr ivir e la aleger ea pr ofilului pe
care doresc să îl aprofundeze pe parcursul liceului. Vizitând diverse țări și locuri de muncă, aceștia
dobândesc altă deschidere cu privire la alte culturi și civilizații, dar pot vedea și care ar fi locurile
de muncă pe care alte țări le pot oferi. De asemenea, fiind vorba despre un parteneriat la nivel
internațional, elevii își îmbunătățesc limba engleză. Pe de altă parte, elevii sunt implicați în
activități care impun utilizarea calculatorului și a tehnicilor de lucru pe calculator.
Impactul asupra cadrelor didactice: Cadr ele didactice vor putea să își exer seze și să își
îmbunătățească limba engleză și abilitățile IT. Vor dobândi experiență pentru implementarea unor
noi proiecte educaționale.
Impactul asupra părinților: Păr inții sunt implicați alătur i de elevi în câteva activități ale
proiectului și sunt ajutați, prin activitățile proiectului, să își îndrume copiii spre o meserie a
viitorului.
Impactul asupra autorităților locale: membr ii comunități sunt mai apr eciați, se mândr esc cu
școala din localitate, autoritățile locale se implică mai intens în activitățile organizate de școală.
Participanții la proiect au învățat să lucreze în echipă, și-au dezvoltat abilitățile de comunicare în
limba engleză, abilitățile TIC, și-au schimbat mentalitatea cu privire la alte culturi și civilizații și
au beneficiat de ajutor cu privire la alegerea viitorului drum în viață.
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POSTER ART-TAKE PART!
NR PROIECT: 2015-1-AT01-KA219-004988_6
ORGANIZAȚIA: Colegiul de Arte ”Sabin Drăgoi” Arad
ADRESA SITE : https://poster-art.org/
COORDONATOR PROIECT: Stoica Nicoleta
Obiectiv general: Pr oiectul își pr opune să familiar izeze elevii cu ar ta afișului și să dobândească
abilități în proiectarea afișelor.
Obiective specifice:
 Dezvoltarea abilităților artistice și a creativității mai ales la elevi cu note mai slabe pentru o încredere
în sine și motivație înțelese înt-o formă a educației mai largă
 Dezvoltarea unui parteneriat de durată între școli cu ajutorului ICT-ului
 Importanța Comunității Europene și schimbul de idei este un obiectiv atins de activitățile de mobilitate,
 Consolidarea spiritul de inițiativă și antreprenoriat
 Îmbunătățirea și motivarea pentru învățarea limbilor străine
 Lărgirea cunoștințelor elevilor despre diferite metode și tehnologii utilizate pentru a crea arta în trecut
și în prezent
 Promovarea varietății culturale din cadrul Uniunii Europene și importanța competenței și argumentarea
corespunzătoare
 Îmbunătățirea abilităților DTP a elevilor este un obiectiv urmărit mai ales prin învățarea unor programe
de editare a imaginii cum este Adobe Photoshop, pentru a realiza afișe digitale în cadrul activităților
din mobilități. Pe plan local atelierul MICRO-context ce va avea loc în luna mai 2017, menționat mai
sus, va urmării întreg procesul de realizare a unui afiș de la tehnici manuale/plastice pâna la digitizare,
prin fotografiere profesională și editatare computerizată.
 Prevenirea discriminării și abandonul școlar timpuriu
 Promovarea respectul de sine, respectul față de ceilalți și a eticii în grafică, web design / rețele
 Promovarea valorilor democratice și a educației pentru cetățenie
 Dezvoltarea spiritului de echipă și competitivitate în rândul elevilor
Grup țintă: 43 elevi, 8 pr ofesor i
Perioada de implementare: 2015—2018
Parteneri: Colegio Santo Ángel de la Guarda, Gijon,Spania; Gimnazjum nr 16 z Oddzialami
Integracyjnymi Varșovia, Polonia; IISS Ettore Majorana Bari, Italia; Agrupamento de Escolas de Vialonga,
Portugalia; Secondary Municipal School Taki Daskalo Bitola, Macedonia; Akademisches Gymnasium
Salzburg, Austria

Activități

Activități de vizibilitate a proiectului la nivelul școlii și a comunității locale;
-Selecția grupului țintă a proiectului - desfășurată în 2 runde;
-Constituirea unui email de grup pe Gmail între toate țările participante
-Realizarea colțului Erasmus+ la nivelul școlii;
-Participarea la întâlnirea transnațională pentru stabilirea activităților, mobilităților și responsabilităților
pentru fiecare țară participantă- decembrie 2015, Salzburg, Austria;
-Înscrierea elevilor pe platforma eTwinning, platforma oficială de comunicare în cadrul proiectului;
-Crearea grupului Poster Art Arad pe Facebook;
-Desfășurarea concursului pentru realizarea logo-ului proiectului, jurizarea realizandu-se on-line;
-Completarea de către elevii participanți în proiet a două chestionare „Poster Art Questionnaire” și
„Erasmus + Questionnaire”;
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-Concurs pentru selectarea participanților la mobilitatea din Gijon, Spania-tema abordată:realizarea unei
cercetări despre sculptura în lemn din țările participante, din Evul Mediu până în secolul VII;
-Organizarea unei excursii de studiu la Viena între 24-25 martie 2016 care a avut ca scop vizitarea
expoziției de afișe „100 best posters 14” de la MAK Viena;
-Concursului pentru selectarea elevilor pentru mobilitatea din Bari, Italia -tema concursului a fost
realizarea unui afiș cu tema ”Fiind eu”, afiș pentru un film fictiv având în rolul principal un adolescent;
- Derularea mobilității din Gijon, Spania- mai 2016 , Bari, Italia-octombrie 2016; Bitola, Macedonia martie 2017; Varsovia, Polonia - mai 2017; Portugalia, Vialonga - octombrie 2017; Arad- martie 2018;
Austria – mai 2018
-Organizarea unei întâlniri cu profesorul universitar Călin Lucaci, de la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad,
Facultatea de Design, având ca temă realizarea afișului de teatru, urmată de discuții cu elevii despre ce
însemna un afiș bun;
- Concursului de selecție pentru mobilitatea din Bitola, Macedonia -tema concursului a fost realizarea unui
afiș despre bullying;
-Skype meeting - au avut loc 4 întîlniri;
-E-magazine „Poster-Art Take Part” -revista electronică npublicată pe site-ul proiectului: https://posterart.org/2017/02/28/e-magazine-1st-year/;
-Concurs pentru selectarea elevilor participanți la mobilitatea din Polonia-tema concursului a fost realizarea
unui afiș cu titlul „Orașul și muzica”;
-Workshop- afiș de teatru, 8-10 mai, FITN5, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Nou, ediția a-Va, Arad,România, 2017. Workshop-ul a avut ca temă grafica afișului de teatru contemporan, mai precis
afișul de teatru underground.
-Activități de tip Poster Hunt și realizarea unui material de prezentare a fotografiilor realizate în cadrul
acestor activități;
-Vizitarea Bienalei de Artă Contemporană Art Encounters Timișoara – octombrie 2017
- Concurs pentru selectarea elevilor participanți la mobilitatea din Austria-tema concursului a fost
realizarea unui afiș cu titlul „Artwork in progress” - noiembrie 2017
- Pregătirea lucrărilor pentru concursul propus de Austria Poster Award 2018- noiembrie/decembrie 2017
- Vizită de studiu la Biblioteca Județeană Arad despre diferența între ilustrație și arta afișului dec 2017
- Activitate pilot, pentru testare „Cel mai neobișnuit / special/ ECO/ industrial/ legendar loc din oraș”
realizată de elevii coegiului din proiect – februarie 2018

Rezultate

Realizarea logo-ului proiectului; Arhiva de fotografii realizate în cadrul Poster Hunt;Pagina de facebook a
proiectului - grupul din Arad; Afișele realizate de catre elevi pentru concursurile de selecție în vederea
participării la mobilități; E-magazine „Poster-Art Take Part” -revista electronică npublicată pe site-ul
proiectului: https://poster-art.org/2017/02/28/e-magazine-1st-year/; PPT despre originea numelui de Arad
Documentarul video realizat de grupul de elevi participanți la mobilitatea din Gijon, Spania; Video realizat
de către echipa din Macedonia cu fotografiile culese în cadrul Poster Hunt; Afișele realizate în cadrul
mobilității din Arad; Graffiti-ul realizat pe zidul școlii în Vialonga, Portugalia; Panourile de artă murală
realizate în Salzburg, Austria; Afișele participante la concursul și expoziția Poster Award 2018, Salzburg

Impact

-pe termen scurt cuprinde dezvoltarea unor competențe cheie, cum ar fi formarea și consolidarea motivației
elevilor, va facilita capacitățile de învățare a acestora, va încuraja simțul inițiativelor și va dezvolta
abilitățile antreprenoriale și autonomia. Prin activitățile propuse în proiect, elevii vor exersa comunicarea
în limbi străine, vor cunoaște și devenii mai conștienți de diferitele culturi ale celorlanți participanți
(dezvoltându-și astfel o atitudine de respect, toleranță, interes pentru alte țări), își vor îmbunătăți
creativitatea, încrederea în sine și cooperarea într-un grup multicultural pentru a aborda problemele
orizontale ale Uniunii Europene. Vor reflecta această experiență în creații artistice, vor stabilii de contacte
personale de lungă durată cu prietenii străini, vor dobândii cunoștințe de specialitate în domeniul artei
stradale și își vor îmbunătății competențele în domeniul TIC. Impactul pe termen scurt asupra profesorilor
implicați în proiect cuprinde împărtășirea de metode și strategii didatice, dezvoltarea unor strategii
didactice noi, datorită lucrului în cadrul unei echide diverse, profesorii din diferite arii curiculare, vor fii
dezvoltate atat motivația cât și abilitățile profesionale.
- pe termen lung impactul așteptat integrarea artei ca instrument și metodă de învățare în diferite arii
currriculare, o atitudine pozitivă față de diveristatea culturală europeană.
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LET,S GET TOGETHER AND PLAY
PHYSICS
NR PROIECT: 2016-1-HU01-KA219-022969_3
ORGANIZAȚIA: Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad
ADRESA SITE : www.scoalaaurelvlaicu.ro
COORDONATOR PROIECT: Pattus Ilie
Obiectiv general: Derularea proiectului ii va ajuta pe elevi sa înţeleagă mai bine fizica, chimia,

stiinţele naturale în general,să işi îmbunătăţească deprinderile IT, să îsi perfecţioneze cunosţiinţele
de limbă engleză.
Obiective specifice:

Să ii determinăm pe elevi să iubească fizica şi chimia prin stimularea curiozităţii native şi a
dorinţei de cunoaştere.
Să ii determinăm pe elevi şi chiar şi pe părinţi să aibă o atitudine pozitivă faţă de ştiinţă.
Să le dezvoltăm elevilor capacităţile intelectuale, abilităţile de experimentare şi comunicare într-o
limba străină.
Grup țintă: 60 elevi, 10 profesori
Perioada de implementare: 2016—2018
Parteneri: Școala Primară Fontos Sándor, Ungaria; Școala Gimnazială Nr.16 , Polonia; Școala

Elementară și Grădinița Cadrova 23, Slovacia; Școala Primară Türkbirlig , Turcia; Școala
Generală Casteldaccia , Italia

Activități
Editarea numărului din luna decembrie a revistei “Pro Vlaicu” dedicat proiectului Erasmus plus,
colectivul de redacţie fiind format din membri ai echipei de proiect, profesori şi elevi.
Realizarea broşurii de promovare a proiectului în comunitatea locală .
Ghicitori şi rebusuri pe teme ştiinţifice, prezentarea unor savanţi români cu renume internaţional:
Henri Coandă, Nicolae Teclu, Nicolae Paulescu.De asemenea au fost realizate şi filmate pentru a
putea fi vizualizate de ceilalţi parteneri cinci experimente de fizică pentru care s-au folosit
materiale reciclabile.
Rezultate
-realizarea broşurii de promovare a proiectului în comunitatea locală, ghicitorilor şi rebusurilor pe
teme ştiinţifice,
-prezentarea unor savanţi români cu renume internaţional,
-implicarea elevilor în realizarea unor experimente din materiale refolosibile
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Impact
Întâlnirile şi cooperarea dintre parteneri urmăresc să dezvolte cunoştinţele acestora privind
diversitatea lingvistică şi culturală. Prin acest proiect dezvoltăm felul de a gândi şi ne îndreptăm
atenţia şi motivaţia către înţelegerea valorilor personale aferente fiecărei ţări participante.
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DEMONSTRATION OF A SCALABLE AND COST
EFFECTIVE CLOUD BASED DIGITAL LEARNING
INFRASTRCTURE THROUGH THE CERTIFICATION
OF DIGITAL COMPETENCES IN PRIMARY AND
SECONDARY SCHOOLS
NR PROIECT: 732489 HORIZON 2020
ORGANIZAȚIA: Inspectoratul Școlar Județean Arad
ADRESA SITE : www.crissh2020.eu
COORDONATOR PROIECT: Laura Nădăban
Obiectiv general: Cer tificar ea elevilor
Obiective specifice: Dobandirea de competente TIC
Grup țintă: 1000 elevi, 60 pr ofesor i
Perioada de implementare: 2017—2019
Parteneri: EXUS, Grecia; Hea Suedia; UCL Anglia; SAN Spania; CARNET, Croatia; ESP,
Spania; GDN, Spania;RDE, Creta; FOI, Italia; UOC, Spania; DXT, Franța; MYD, Spania;E4,
Anglia
Activități
Workshop-uri
Rezultate
Certificarea elevilor de 15-16 ani
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Etwinning „BOOK OF NATIONAL
FAIRY TALE „
ORGANIZAȚIA: Colegiul Național ”Moise Nicoară ”
ADRESA SITE : https://twinspace.etwinning.net/39169/home
COORDONATOR PROIECT: prof. Circa – Chirilă Camelia

Obiectiv general: culeger ea și r einter pr etar ea poveştilor zonei geogr afice a par ticipanților
Obiective specifice:
 Căutarea și reinterpretarea poveştilor zonei noastre, pentru a conserva tradiţiile unice ale
ţărilor participante.
 Cunoaşterea tradiţiilor şi a particularităţilor culturale din alte ţări.
 Evidenţierea frumuseţii diferenţelor culturale, a multiculturalităţii în Europa şi a respectului
pentru diversitate.
 Exprimarea de sine prin artă şi design.
 Colaborarea cu şcolile partenere în vederea elaborării unui produs comun, care să
sublinieze unitatea în diversitate
Grup țintă: 29 elevi și pr ofesor i
Perioada de implementare: apr ilie 2017—aprilie 2018
Parteneri: Materská škola, Slovakia; ZŠ Litvínovská 500 Cehia; Hunderupskolen, Danemarca;
Marijampoles lopšelis-darželis "Rasa",Lithuania; ОУ "Васил Левски" Bulgaria
Activități
Cercetare – acțiune, atelierre de lectură, scriere de text și traducere în limba engleză, comunicare
pe platforma proiectului cu partenerii, realizarea unei hărți 3D și a unui soft educațional
Rezultate
Schimbul de bune practici (mascota proiectului a călătorit prin fiecare țară participantă cu cartea
de povești a țării coordonatoare, căreia fiecare școală din celelalte țări participante i-a adăugat
propria carte de povești); valorizarea produselor în cadrul Concursului Național Made for Europe,
unde au obținut premiul II
Impact
Stabilirea de relaţii interculturale, de colaborare între școlile participante
Promovarea imaginii ţării/ judeţului/ oraşului în context european
Stimularea elevilor cu performanţe deosebite în activităţi curriculare şi extracurriculare
Creşterea interesului pentru cultură, tradiții și folclor european în rândul tinerilor
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Impact
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Etwinning „HEALTH AND
SUSTAINABILITY THROUGH
CULTURES „
ORGANIZAȚIA: Liceul Național de Informatică Arad
ADRESA SITE : https://live.etwinning.net/projects/project/165398
http://agora.xtec.cat/institut-torrefarrera/general/setmana-de-viatgedintercanvi-dalumnes-del-grup-dampliacio-a-arad-romania/
COORDONATOR PROIECT: Lădariu Diana

Obiectiv general: educar ea tiner ilor în spir itul pr otejăr ii mediului înconjur ător pr in
implicarea directă şi responsabilă în diverse acțiuni de prevenire și adaptare vizavi de fenomenul
schimbărilor climatice și care vizează un stil de viață sănătos
Obiective specifice:
- dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză
- utilizarea mijloacelor IT în comunicarea dintre parteneri
- creşterea nivelului de informare privind schimbările climatice şi soluţiile de reducere a acestora
prin acţiuni educative
- promovarea unui mod de viaţă durabil prin cultivarea interesului pentru menţinerea şi
promovarea stării de sănătate a mediului înconjurător
Grup țintă: 22 elevi din clasele a V-a, a VI-a și a X-a , 44 părinți
Perioada de implementare: 10.02. - 31.12.2018
Parteneri: Institut J oan Sola Tor r efar r er a, Spania
Activități
Concursuri tematice
Expoziție de desene cu ocazia Zilei Pământului: Stop folosirii necorespunzătoare a PET-urilor
Activități de reciclare în colaborare cu Parcul Natural ,,Lunca Mureșului”
Plantare de copaci în colaborare cu Asociația Euromediu
Mobilitate în Spania

Rezultate
- aprecierea diversității ca sursă a creativității și descoperirea unor abilități pe care le pot valorifica
pentru a promova toleranța
- adoptarea unui mod de viață sănătos în urma schimbului de bune practici între părinții elevilor
care au găzduit elevii în mobilități
Impact
Proiectul a avut un impact deosebit în rândul elevilor și părinților. Pentru elevi, implicarea în
proiect a însemnat o lărgire a orizontului cultural european, o mai bună cunoaştere a diferitelor
aspecte de viaţă şcolară şi a sistemului educativ din Spania, legarea unor prietenii cu elevi de altă
naționalitate.
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Părinții au avut ocazia să-și dezvolte abilitățile de comunicare în limba engleză. Pentru profesori a
fost o oportunitate de a desfășura activități extracurriculare într-un mod atractiv. Pentru instituție
impactul a constat în promovarea şcolii în context european, lărgirea posibilităţilor de dezvoltare a
unor proiecte europene viitoare, reprezintă exemple de bună practică privind organizarea
activităţilor didactice şi educative.
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PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL
SECUNDAR (ROSE)
”OPORTUNITĂȚI PENTRU O CARIERĂ DE
SUCCES”
ORGANIZAȚIA: Liceul Tehnologic Chișineu Criș
ADRESA SITE : https://liceultehnologicchisineucris.tumblr.com/2
COORDONATOR PROIECT: Lupu Daniel

Obiectiv general: Dezvoltar ea abilităţilor necesar e elevilor pentr u integr ar ea cu succes pe
piaţa muncii în vederea reducerii abandonului școlar.
Obiective specifice:
-Dobândirea competențelor specifice domeniului de formare în scopul facilitării inserției
profesionale a unui număr de 282 de elevi pe piața muncii în anii școlari 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020.
-Dezvoltarea competențelor transferabile: comunicare, înțelegere și respect față de alte culturi și
etnii și a competențelor sociale necesare integrării într-un mediu de lucru a unui număr de 100 de
elevi/an în următorii 4 ani.
-Crearea unor materiale de formare pentru 7 discipline destinate creșterii nivelului de înțelegere a
practicilor și tehnicilor de lucru, a motivației și capacității de autoevaluare pentru un număr de 282
de elevi pe parcursul următorilor 4 ani.
-Întărirea cooperării între școală și 4 instituții, 8 întreprinderi și parteneri sociali locali şi
regionali prin activitățile de diseminare în fiecare an, pe tot parcusul derulării proiectului, în anii
2017-2020
Grup țintă: 282 elevi
Perioada de implementare: 2017—2021
Activități
Au fost implementate începand cu septembrie 2017 o serie de activități conform Planului de
Achizitii:
- amenajarea spațiului pentru training: Acest spațiu este utilizat pentru susţinerea cursurilor de
dezvoltare personală. De asemenea spațiul va fi utilizat şi pentru prezentările făcute de către
agentii economici pentru elevii absolvenţi și urmarea cursului ECDL .
Pentru desfășurarea activității A teliere de dezvoltare a abilităților socio-emoționale în perioada 20
-22.11.2017 au fost implicați 25 de elevi, clasa a IX a, din învățămantul liceal, 1 profesor
responsabil cu coordonarea activității, prof. Crețu Carmen).
Pentru desfățurarea activității Modele de succes în afaceri - îndrumare și orientare în carieră din
data 08.11.2017 au fost implicați 25 de elevi, clasa a XII a, din învățămantul liceal, 2 profesori
responsabili cu coordonarea activității prof. Palade Dana și prof. Petran Ramona. La această
activitate a participat în calitate de reprezentanț din partea Maschio Gaspardo SRL : Maria Stana.
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Grupul țintă a fost implicat în activități de tip workshop: creare CV și pregătirea participării la
interviu ( introducere în procesul de angajare) și tehnici de vânzare și negociere( despre
înțelegerea mediului de lucru).In cadrul activității au fost utilizate metode și strategii didactice
care să stimuleze implicarea activă, gândirea elevilor şi să-și formeze deprinderi de studiuînvăţarea prin investigație, prin workshopuri de creare.
- Dotarea cabinetului de fizică/trusa electronica (2 buc.), trusa electrostatică( 2 buc.), trusa optica
geometrica, trusa optica ondulatorie, videoproiector, achiziție derulată în perioada noiembriedecembrie 2017, procedura de achiziție aplicabilă fiind Cererea de ofertă.
Rezultate
- elevii vor dobândi abilități socio-emoționale necesare acceptării şi afirmării propriei
personalități, prin identificarea emoţiilor şi gestionarea lor, comunicarea şi relaţia cu ceilalți
parteneri, înțelegerea și manifestarea potențialului latent, al imaginației și creativității.
- echivalarea competențelor digitale prin certificările recunoscute la nivel mondial, spre a fi
utilizate în mediul educațional și professional,
-proiectul contribuie la îndrumarea și orientarea în carieră a participanților la activități și
identificarea unei strategii în căutarea și găsirea unui loc de muncă.
- stabilirea de parteneriate cu agenții economici locali și creșterea relevanței școlii în comunitate și
sporirea încrederii în potențialul școlii.
-crește motivația elevilor participanți de a nu abandona școala prin implicarea în diverse activități
școlare, crescând astfel responsabilitățile elevilor și implicit rata de participare la examenul de
bacalaureat.
Impact
Unul din scopurile școlii noastre la finalizarea proiectului este de a implica tot mai mult familiile
elevilor în viața școlii prin elaborarea unor proiecte centrate pe parteneriatul cu părinții;
transformarea comitetelor de părinți în structuri active și dinamice cu rolul de interfață în relația
școala și părinți; diseminarea unor informații clare cu privire la școală, activitățile și problemele
ei; organizarea unor activități extrașcolare diverse în regim de parteneriat.
Centrat pe stabilirea unui echilibru între cererea și oferta educațională, parteneriatul dintre școală
și agenții economici SAPA, Maschio Gaspardo,EKR, Gualapack, SC Universal Criș, SC Magnita,
va avea un impact semnificativ, din perspectiva dezvoltării personale a elevilor și a inserției socioprofesionale a viitorilor absolvenți. Parteneriatele încheiate cu aceste unități comerciale vor fi
valorificate și după finalizarea proiectului, acestea constituind pentru elevii noștrii locul în care ei
își pot efectua stagiile de pregătire practică pe parcursul anilor școlari.
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PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL
SECUNDAR (ROSE)
”HONOUR AND PROGRESS ”
ORGANIZAȚIA: Liceul ”Ioan Buteanu” Gurahonț
ADRESA SITE : www.liceulgurahont.ro
COORDONATOR PROIECT: GROZA FLORIN TEODOR

Obiectiv general: Dezvoltar ea cunoştinţelor teor etice şi pr actice ale elevilor de liceu în
vederea optimizării rezultatelor şcolare şi la examenul de bacalaureat, precum şi îmbunătăţirea
tranziţiei de la liceu la învăţământ terţiar
Obiective specifice:
-Reducerea ratei abandonului şcolar pentru elevii de liceu;-Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare la disciplinele de bacalaureat;
-Dezvoltarea competenţelor civice de autocunoaştere şi de orientare şcolară şi profesională.
Grup țintă: 200 elevi

Perioada de implementare: 2017—2021
Activități
- Reducerea ratei abandonului școlar – „Nici un copil lăsat în urmă”.
- Activitatea – „Ţinteşte BAC-ul” (Meditaţii).
- Activitatea - „Future and work” – vizite tematice la firme
Rezultate
S-a redus absenteismul
Bună cunoaştere a programei de bacalaureat
Înţelegerea unor aspecte importante privind producţia şi serviciile
Impact
Îmbunătăţirea rezultatelor
şcolare pe termen scurt, iar
pe termen lung o bună
integrare socioprofesională
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LINKURI UTILE
www.erasmusplus.ro
http://www.erasmuspluscourses.com/

http://www.erasmusnet.org/
www.europa.eu
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/europeanvocational-skills-week-2017_en
www.etwinning.net
https://www.schooleducationgateway.eu/

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/cat
alogue.cfm

https://www.salto-youth.net/
www.teacheracademy.eu/en/
mobilitatieplus_romania.yahoogroups.com
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Bucuria întâlnirii coordonatorilor de proiecte poate
reprezenta un punct de plecare pentru realizarea unei
valorizări de calitate și a unui schimb de experiență și
informații util. O astfel de sesiune județeană este o
încununare a muncii unor echipe de proiect implicate și
foarte bine pregătite.
Diseminarea realizată pe această cale are un caracter
competitiv și revigorant pentru întreaga activitate de
formare a elevilor cât și cea a adulților. Preferințele
personale și experiențele, diferențele culturale, diferitele
realități sociale și sistemele educaționale din interiorul și
în afara Europei influențează abordările noastre în
învățare și formare
Dorim ca ideea de proiect să fie bine înțeleasă,
valorizată, iar rezultatele acumulate prin acest gen de
activități să se constituie într-o bază informațională
viabilă, precursoare a unor noi experiențe.
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