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DATE GENERALE: 

Identificare proiect:  2014-1-PL01-KA201-002875_6 

 Activitatea nr. C1 

 Tipul activităţii: Schimburi de elevi pe perioada scurta  

 Descrierea activităţii: Activități de invățare/Predare/Formare, 

in Barreiro,Lisabona  

 Data: 10- 16 Decembrie 2014 

 

 

 

 

 

 

                       



 

 

 

 

 

                      

Coordonator proiect :  

Liceum Ogolnoksztalcace im. Stefana Zeromskiego, Zyrardow, Polonia 

 

Parteneri:  

• Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi“,Policorno, Italia 

• Lappeenrannan Lyseon lukio, Lappeenranta ,Finlanda 

• VSI Klaipedos licejus, Klaipeda, Lituania 

• Gymnazium Mikulasa Kovaca, Banska Bystrica ,Slovacia 

•  Sesim Sarpkaya Fen Lisesi, Tarsus, Turcia 

•  Institut VILATZARA, Vilassar de Mar , Spania 

•  VZW Sint-Lodewijks Vrij Handels en Sportinstituut, Saint-Michels, Belgia 

• Liceul Tehnologic NR.1 Câmpulung Moldovenesc, România 

• Agrupamento de Escolas do Barreiro, Barreiro, Lisbon, Portugalia 

 



OBIECTIVELE PARTENERIATULUI: 

 
Proiectul are ca obiective principale : 
 
• dezvoltarea activității culturale și artistice a elevilor pentru a-
i ajuta să-și dezvolte personalitatea  
• cunoașterea  culturii altor țări  
• expunerea elevilor la diversitate culturală și lingvistică 
europeană 
• conștientizarea asemănărilor și diferențelor dintre țări pentru 
a evita stereotipurile, 
• formarea atitudinii de toleranță și respect pentru dreptul 
fiecăruia de a fi diferit. 
 
•Proiectul este f 



  

Prima întâlnire de proiect s-a desfășurat  în Portugalia,în perioada 
15-21 decembrie 2014 .Scopurile întâlnirii au constat în: 

 

 cunoaşterea mai în detaliu a şcolilor partenere, prin 
prezentari Power Point realizate de către elevi astfel 
încât schimbul de experienţă să fie cât mai eficient; 

 îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale  
elevilor prin prezentarea de noi programe IT mai 
atractive, mai eficiente, cu modele şi exemple 
concrete prezentate de elevi,cum ar fi programul 
Scratch, utilizate în sistemul educaţional al 
partenerilor 

 întărirea legăturilor interculturale între parteneri. 

 



Pe parcursul  întâlnirii s-au desfăşurat: 

  o întrunire a coordonatorilor de proiect, 

  o reuniunie pentru elevi şi profesori, 

  o întâlnire tip training, 

 cât şi vizite cu scop cultural  a obiectivelor de 

importanță majoră din zonă. 

 

 Reuniunea a fost pregătită prin corespondenţa 

electronică care a avut loc în luniile anterioare.  



 

 

 

       S-AU DESFĂŞURAT URMĂTOARELE 

ACTIVITĂŢI: 
 

  Workshop: Prezentarea școlilor partenere și a 

localităților de proveniență a acestora  

 Intâlnirea coordonatorilor de proiect: Discutarea 

planului detaliat al activităților din primul an de 

proiect,Stabilirea sarcinilor partenerilor pentru 

următoarea mobilitate 

 Workshop: “My town in my eyes” prezentări Power 

Point 

 Workshop: Descoperă Barreiro prin vizite active 

  Sintra, Palatul da vila, Parcul Național, Muzeul 

Oceanelor, Belem 

 



 Intâlnire cu autoritățile locale și 
reprezentanții acestora  

Workshop: Alegerea melodiei care va 
reprezenta imnul proiectului dintre cele 
sugerate de școlile partenere 

Prezentarea noului program educațional 
Erasmus+ și a oportunităților oferite de 
acesta 

Workshop: Utilizarea mijloacelor IT pentru 
dezvoltarea creativității  în scopuri 
educaționale. Programul Scratch prezentat 
de către elevii școlii gazdă - exemple 
concrete, lucru în grup 







                           

       

 

 

 

 

 

 

          




