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EDUCATIONAL TOURISM”, număr de referinţă
2014-1-RO-KA201-002905 din cadrul “Programul
Erasmus+, Actiunea-Cheie 2: Parteneriate Strategice
Intre Scoli”, cu următorii parteneri:
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MEDGIDIA
MARDIN MEHMET KAVAK ANADOLU LISESI,
MARDIN, TURCIA
INSTITUTI INSTRUZIONE SUPERIORE F.
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Echipa Greciei

Echipa Romaniei
este formata din:

Obiectivele
proiectului
ENTERPRISE

Elevi:

Profesori:

IBADULA FEIZA

FURTUNA MARIUIS-STEFANITA-manager

BRATU MARIA



Îmbunătăţirea

calităţii

educaţiei

în

şcolile partenere



Dezvoltarea competenţelor-cheie: spirit
antreprenorial,

abilităţi

digitale,

MOSESCU ANDREI
IONESCU IULIA

de proiect
NECHITA ELENA-responsabil cu evaluarea
riscurilor
SERBAN GINA-ELENA - administrator site

CIORNEI CRISTIAN

w.w.w.youthenterprise.eu

IRIMIA ANDRA

NEDELCU MONICA– responsabil diseminare

solidarităţii şi a incluziunii sociale

UDREA VLAD

PLUGARU RODICA - responsabil monitori-

Promovarea bunelor practici la nivel

ROSU ROBERTA

comunicarea în limbi străine





Promovarea dialogului intercultural, a

european

NICOLAU SERGIU

zare
NICOLA DANIELA– responsabil evaluarea
activitatilor

ASAN EDA
MIRICA ANDREEA– responsabil implemenCHEMAL MERIEM

tare modele de buna practica

GIRIP ANDREI

GRIGORE DALIA– responsabil film proiect

ANGHELOIU ANDREI

DESPA ADRIANA– responsabil jurnal proiect

GIRLEANU MARIA

CIORNEI ANISOARA– rersponsabil disemi-

ARTIMON ARMANDO

narea produselor

Impactul asteptat al proiectului
Prin
ACTIVITATILE PROIECTULUI:

intermediul

work-shop-urilor,

elevii

îşi

vor

demonstra abilităţile de învăţare şi îşi vor dezvolta
competenţele lingvistice, prin colaborarea cu colegii lor

Activitati de invatare decembrie 2014



Workshop: abilitati antreprenoriale



Urme ale romanilor in spatiul dobrogean



Mituri si legende europene-perspective comparative

Elevii şi profesorii participanţi la orele din Teaching-day
vor desfăşura activităţi prin metode alternative care să dea
libertate de exprimare tuturor participanţilor activi sau
observatori.
Schimbul de bune practici privind colaborarea dintre
şcolaă şi comunitatea locală în ţările partenere se va



Stiluri arhitecturale in nordul Bucovinei



Knowing me-knowing you

Activitati online: ianuarie 2015



din ţările partenere.

Dezbatere: De ce iubesc Europa?

constitui într-un model de conlucrare între toate părţile
implicate în procesul de formare a elevilor, ca membri ai
comunităţii locale, parte a comunităţii europene.
Prin colaborările cu profesorii coordonatori ai grupurilor
din ţările partenere, cadrele didactice din şcoala noastră
îşi vor îmbogăţi cunoştinţele profesionale, aşa încât să





Proiecte web.2.0– 10 motive pentru care

participe activ şi modelator la formarea adolescenţilor şi a

iubesc Europa

viitoarelor lor cariere.

Prezentari: De ce iubesc Romania?

Activitati permanente:

Schimbul de bune practici privind colaborarea dintre
şcolaă şi comunitatea locală în ţările partenere se va
constitui într-un model de conlucrare între toate părţile
implicate în procesul de formare a elevilor, ca membri ai



Discutii pe skype, pagina de facebook



Crearea unui curs optional de Abilitati antreprenoriale

comunităţii locale, parte a comunităţii europene.

