“Una dintre cele mai frumoase calități
ale unei prietenii adevărate este să
înțelegi și să fii înțeles”.
Lucius Annaeus Seneca
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Activități:
Obiectiv general
dezvoltarea competențelor
elevilor prin îmbinarea educației formale cu cea nonformală.
Obiective specifice :
70 de elevi își vor dezvolta competențele de
comunicareînlimbaengleză,limbajmimicogestualșiIT;
 70 de elevi își vor  dezvolta competențele
sociale, civice , interculturale  necesare
deschiderii către învățarea pe tot parcursul
vieții, pentru formarea unei personalități
capabile să se adapteze cerințelor pieței
muncii;
 52 de cadre didactice își vor dezvolta
competențele  IT și lingvistice de limba
engleză,necesareînactivitateadidactică;
 52 cadre didactice vor îmbina în activitatea
didactică educația formală cu cea nonformală;
 52 cadre didactice își vor însuși/dezvolta
limbajulmimico-gestual.


Grup țintă:

28deelevideficienți
deauzdinșcolidin
România,Polonia,nivel
gimnazial,cuvârste
cuprinseintre12-16ani.;
 42deelevifărăCES
dinșcolidinPortugalia,
TurciașiGrecia,nivel
gimnazial,cuvârste
cuprinseîntre12-16ani;
 52decadredidactice
carepredauîncele5
școlipartenere.










ianuarie
2018 – Prima  întâlnire
transnațională,Portugalia;
martie 2018 - curs de formare in IT pentru
profesori,Turcia;
mai 2018 - prima tabără, Polonia
”Meșteșuguri tradiționale & Arta fotografiei;”
mai 2019 – a doua tabără, Grecia ”
PatrimoniulUNESCO”
iunie 2019 – adouaîntâlniretransnațională,
România;
iunie 2019 –
Conferința
internațională
EUROPE’S
FRIENDS,
România.

Scopurile
proiectului
“Europe’s friends”
ce trebuie atinse de  către
cele 5 școli partenere din
România, Grecia, Polonia,
Portugalia,Turcia,sunt:
 un sistem educațional compatibil cu normele europene prin reconsiderarea de către
cadreledidacticeamodalitățilordepredare;
 reducerearateiabandonuluișcolar;
 asigurareașanseloregalelaeducațiapentru
toți.

Prioritățile orizontale care stau la baza
acestui proiect conform programului Erasmus+ sunt:
Produse:
site-ulproiectului;
10
lectii
interactivedespreistoria,geografia,culturași
tradițiilețărilorUE;
 5 ghiduri despre istoria, geografia, cultura și
tradițiile țărilor UE, elaborate în limba
naționalăațărilorpartenere,limbaenglezăși
transpuseînlimbajmimico-gestual;
 2 filme de prezentare a taberelor la care au
participat elevii și activitățile derulate de
aceștiaîmpreunăcucadreledidactice;
 Conferința
internațională
EUROPE’S
FRIENDS



îmbunătățirea competențelor de bază și
transversalealeelevilor;
 dezvoltarea competențelor sociale, civice și
culturalealeelevilor;
 Educația formală și
nonformală ca fundamentpentruînvățarea
peparcursulvieții;
 combaterea discriminăriișisegregării;
 incluziunesocială.


