
 
Enrichment is the result of meeting 

Proiect international Erasmus + KA2 intitulat „Ne reunim, Ne informăm, Ne dezvoltăm” 

(Enrichment is the result of meeting), având număr de referință 2020-1-ES01-KA229-

082264_4 (2020-2023) 

https://www.ceipmarquesesdelinares.es/wordpress/ 

 Parteneri: 

"CEIP Marqueses de Linares" Linares (Jaén), Spain,  

Istituto Comprensivo "Giuseppe Taliercio", Carrara, Italy  

7th Primary School of Xanthi, Greece 

Școala Gimnazială Variaș, județ Timiș ,România 

Procesul de predare și învățare al școlilor noastre va fi îmbunătățit prin intermediul  acestui 

proiect intrucât vom lucra atât cu  membrii procesului educativ,nu doar la nivelul clasei ( elevi și 

profesori), ci și cu familiile lor și întreaga comunitate.  

Acest proiect implică conectarea pe platforma E-twinning pentru a ne imbunătăți procesul zilnic 

de predare –învățare. Toate aceste experiențe ne vor ghida pentru a îmbunătați competențele de 

predare ale profesorilor și implicit vor amplifica motivația elevilor și vor avea un impact pozitiv 

asupra rezultatelor școlare . 

Acest proiect nu iși va avea finalitatea in 2022 ci va face întotdeauna parte din școlile, profesorii, 

elevii și mai ales din viețile familiilor care vor experimenta noi oportunități de învățare pentru 

copiii lor. 

 

Prin acest proiect urmărim: 

Să impărtășim și să învățăm din experiențele educative inovative bazate pe diversitate si 

incluziune. Vom lucra cu o școală din Italia cu experiență în noile tehnologii cum sunt: educația 

cu ajutorul codării și a roboticii și efectele noilor tehnologii asupra copiilor cu nevoi speciale și 

dificultăți de învățare.  

Oportunitatea elevilor nostri de a cunoaște și a vizita țări din Europa, având in vedere contextul 

cultural modest, aducând in viețile lor noi culturi cu scopul de a dezvolta toleranța intâlnind  

diversitatea culturală. 

Îmbunătățirea comunicării in limba engleză prin utilizarea ei in interschimbul de experiențe și 

prin implicarea directă a  elevilor (e-Twinning). 

https://www.ceipmarquesesdelinares.es/wordpress/


 
Dezvoltarea competențelor cheie la elevi prin metode active.  

Plan 

Am elaborat un calendar lunar pentru perioada dedicată proiectului: 

-Intâlniri virtuale pentru a pregati organizarea activităților 

-Lansarea si promovarea proiectului: LOGO 

-Coordonarea intalnirilor virtuale și planul de răspândire 

-Harta cu naționalități diferite a ficarei școli 

-Investigarea despre naționalitățile existente, etniile și religiile din fiecare școală 

-JOB SHADOWING Learning from diversity- Un grup de 3 profesori din fiecare școală vor 

călători in Italia 

-Diversitatea socială – medierea conflictelor și incluziunea   ”Everybody is welcome in our 

school”. 

-Plecând de la activitatea anterioară, elevii vor inregistra un filmuleț cu idei de rezolvare a 

problemelor  

-Welcome in Romania –Vizită in România 

Profesori și elevi din tarile partenere vor călatori în toate tările partenere ale acestui proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


