
 



Gymnasium of Polis Chrysochous, 
Paphos, Cyprus, coordonator proiect. 



Scoala Gimnaziala Magura, Buzau, 
Romania. 



Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do 
Neiva, Portugal. 



Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso, 
Sassari, Italy. 



Zespol Szkol Miejskich nr 1 w Grajewie, 
Poland. 



11th Larissa Junior Highschool, Greece. 



General Secondary School "Konstantin 
Velichkov“, Plovdiv, Bulgaria. 



 Creșterea gradului de conștientizare a faptului că a trăi într-o lume 

curată și formarea unor bune practici de conservare contribuie la 

auto-îmbunătățire și la promovarea unei stări mentale echilibrate; 

 Sporirea abilităților privind practicile de reciclare și consumul de 

energie; 

 Prevenirea părăsirii timpurii a școlii, estomparea tendințelor 

negative, promovarea valorilor educaționale într-un mediu prietenos; 

 Promovarea de noi abordări și metode didactice centrate pe cursant, 

PBL, CLIL (predare integrată), învățare prin practică și prin predare, 

cooperare și învățare de la egal la egal; 

OBIECTIVE GENERALE 



 Crearea unei valori adăugate procesului tradițional de predare, prin 

integrarea unei teme europene inter-curriculare la alegerea elevilor; 

 Îmbunătățirea calității procesului educațional și consolidarea educației 

prin schimburi interculturale între instituții similare din Europa; 

 Facilitarea accesului larg la resursele educaționale și promovarea 

egalității de șanse pentru toți elevii; 

 Creșterea prestigiului școlii și promovarea imaginii acesteia în 

cooperarea cu diverse instituții; 

 Promovarea unei mai bune cooperări și o implicare activă în 

activitățile extracurriculare în rândul elevilor, profesorilor, părinților și 

comunităților locale. 

OBIECTIVE GENERALE 



REZULTATE AȘTEPTATE 

 Activitățile proiectului ajută copiii să își dezvolte caracterul și 

personalitatea - devin mai responsabili, mai organizați, mai 

disciplinați și mai ambițioși; 

 Elevii își sporesc performanțele școlare, cunoștințele generale, 

abilitățile lingvistice și digitale, își sporesc orizonturile culturale; 

 Participanții dezvoltă abilități sociale - munca în echipă, motivația, 

autoevaluarea, cooperare și solidaritate. Ei împărtășesc sentimente, 

idei, probleme cu colegii, cresc împreună, ajută, colaborează, 

sprijină și se înțeleg reciproc. 



 Proiectul reunește școli, elevi, profesori și părinți din diferite țări, 

culturi, religii și grupuri sociale care tind către un stil de viață mai 

sănătos, dezvoltă abilități sociale, include elevii cu nevoi educaționale 

speciale și împiedică părăsirea timpurie a școlii prin promovarea unui 

mediu educațional adecvat; 

 Tendințe negative în rândul adolescenților - agresivitatea, intoleranța, 

excluderea socială, etnică, religioasă sunt scăzute și neutralizate; 

 Profesorii sunt provocați să creeze un mediu educațional mai 

prietenos și flexibil, în conformitate cu nevoile individuale ale fiecărui 

elev. Ei își vor îmbunătăți ținuta profesională prin împărtășirea de idei 

și schimbul de bune practici, instrumente și abordări educaționale 

novatoare. 
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