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ÎNVĂȚAREA ÎN MEDIU NATURAL 
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Ref.No. 2018-1-IT02-KA229-048268_4  

 

Programul Erasmus Plus, Acțiunea cheie 2-Parteneriate strategice 



Perioada de implementare- 01.09.2018-31.08.2020  

Parteneri: 
1. Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, Pitești, 

România.  

2. Istituto Comprensivo Lombardo Radice,  Catana, 

Italia 

3. Osnovno uchilishte Dimitar Blagoev, Veliko 

Tarnovo, Bulgaria 

4.  Skola Pastawowa im. Ks Adolfa Chojnackiego, 

Zagorze, Polonia 

5. Ozel Oguzhan Ozkaya Ortaokulu, Izmir, Turcia  



Tema proiectului: 

  Utilizarea rațională a mijloacelor 

de comunicare socială  

    Grupul țintă: 

    Elevi din toate instituțiile partenere cu 

vârste cuprinse între 12-14 ani  

    Cadre didactice din instituțiile partenere 

 



Finanțator 

 

Agenţia Naţională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale ( ANPCDEFP ), cu sprijinul 

Comisiei Europene. 

 

Buget- 26.651 ,00 euro 

 

 

 



Ce ne propunem prin acest proiect? 
Scopul principal al proiectului este acela de a 

oferi elevilor modalități alternative de petrecere 

a timpului liber, deoarece suntem convinși că 

aceștia își pierd mult timp folosind medii 

sociale și alte instrumente de internet. 

Proiectul vizează, de asemenea, reducerea 

abandonului școlar și îmbunătățirea 

performanțelor școlare ale elevilor prin strategii 

și metode care îi pot motiva să-și termine 

studiile și să-i pregătească pentru nivelurile 

ulterioare de formare(liceu, faculatate) și să 

devină membri activi și responsabili ai 

comunităților lor locale și naționale. 

 



 Obiectivele specifice: 

1. prevenirea și / sau reducerea dependenței elevilor de social-

media, prin promovarea abilităților TIC și a utilizării raționale, 

educaționale a Internetului și a mass-mediei sociale, prevenirea 

părăsirii timpurii a școlii; 

2. promovarea valorilor comune, a diversității culturale, a 

respectului, a toleranței, a înțelegerii limbilor străine, a culturilor, a 

civilizațiilor ca alternativă la petrecerea timpului în lumea virtuală; 

3. promovarea unui stil de viață sănătos în rândul elevilor, 

părinților, profesorilor și comunității, ca parte a educației pentru o 

cetățenie activă în Europa; 

4. îmbogățirea portofoliului școlilor partenere cu strategii 

inovatoare și practici eficiente pentru promovarea progresului 

educațional al elevilor și profesorilor și a abilităților de comunicare 

ca mijloc de atingere a obiectivelor lor de viață; 

5. prelucrarea informațiilor și instrucțiunilor online într-un mod 

sigur, dezvoltarea abilităților digitale și media, îmbunătățirea 

procesului de învățare a elevilor și pregătirea acestora pentru 

educație și formare viitoare; 

 

 

 



  
 

 

Activitățile proiectului 
 

-   Fiecare țară va realiza 22+8 mobilități rezultând 

astfel 150 de mobilități. 

-Cel puțin 450 de elevi și 68 de profesori din 5 țări 

vor participa la activități educaționale, vor 

comunica și vor coopera utilizând  tehnologia 

media și competențele TIC pentru pregătirea 

portofoliilor digitale, dezvoltarea platformei de e-

learning, păstrarea legăturii cu comunitatea 

social media și implicarea acestora 

-Realizarea de portofolii cu materiale și fotografii 

pentru revista "Alternative", realizarea 

activităților de proiect și organizarea de întâlniri 

și campanii de sensibilizare a opiniei publice; 

-Cluburile Hobbies se vor concentra pe subiectele 

profesionale, contribuind la pregătirea efectivă a 

elevilor pentru anumite meserii, ocupații și 

cariere. 

 



Rezultate așteptate 

- Dobândirea/aprofundarea  competen-

țelor lingvistice (lb.engleză), încuraja 

rea învățarii limbilor partenerilor (TR, 

IT, PL, BG) 

- Dezvoltarea competențelor digitale; 

- Formarea comportamentelor 

așteptate cu privire la utilizarea 

Internetului și a mass-mediei sociale; 

 



VĂ URMA! 


