Nr. proiect: 2019-1-ES01-KA229-065600

ACTIVE PERFORMANT PERSONALISED LIFELONG EDUCATION
EDUCAŢIE ACTIVĂ, PERFORMANTĂ, PERSONALIZATĂ,
PE DURATA ÎNTREGII VIEŢI
Parteneriat strategic Acţiunea Cheie 2,
Educaţie şcolară
Schimb de bune practici interşcolar

Perioada de desfăşurare:
1.09.2019 – 31.08.2021

Buget:
31 064 euro

▪ Colegio Concertado Nuestra Señora del Carmen.
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Fundación Educarte – Leon, Spania (coordonator);

▪ Alytaus Profesionio Rengimo Centras – Alytus,
Lituania;

▪ Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” – Iaşi,
România;

▪ Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi – Nazilli, Turcia;
▪ 2nd General Lyceum of Xanthi – Xanthi, Grecia;

▪ Insignare Associacao de Ensino e Formacao – Ourem,
Portugalia.

Derularea de activităţi relevante în vederea
orientării în carieră a elevilor şi pregătirii lor
pentru piaţa muncii, implementarea de
strategii didactice inovative, care să conducă la
o educaţie şi formare de calitate a elevilor, şi
sprijinirea tinerilor pentru o dezvoltare
personală şi profesională cu rezultate pe
termen lung.
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▪ Implementarea de strategii inovative (ICT şi învăţare bazată pe
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noile tehnologii; învăţare experienţială) pentru a creşte motivaţia
elevilor pentru dezvoltarea lor personală şi profesională;

▪ Dezvoltarea de competenţe transversale şi soft în rândul elevilor
prin participarea la activităţi de proiect derulate local şi
internaţional;

▪ Schimbul de bune practici între şcolile partenere cu privire la
diferitele abordări pentru o educaţie de succes şi o pregătire de
calitate a elevilor, racordată la standardele internaţionale;

▪ Promovarea dimensiunii europene în educaţie.

1. Website cu resurse educaţionale;
2. Bază de date cu activităţi concepute şi realizate pentru a sprijini
dezvoltarea competenţelor transversale;

3. Kit de supravieţuire (în engleză şi în limbile naţionale) pentru o mai bună
cunoaştere a culturii ţărilor partenere;

4. Seminarii şi vizite de studiu în mediul academic şi la agenţii economici,
pentru o mai bună orientare în carieră şi o mai bună inserţie pe piaţa
muncii.
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Schools@Europe (24 – 30 noiembrie 2019, Nazilli – Turcia);

School – Life Balance (16 – 22 februarie 2020, Xanthi – Grecia);
ICT/Digital Society (29 martie – 4 aprilie 2020, Alytus – Lituania);
Work@Europe (18 – 24 octombrie 2020, Iaşi – România);
Local Economy@Europe (Employment and Entrepreneurship) (7 – 14 martie 2021,
Ourem – Portugalia);
Languages@Communication (11 – 17 aprilie 2021, Leon – Spania);
La fiecare mobilitate: 4 elevi şi 2 profesori
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▪ Creare de resurse educaţionale în domeniul orientării în
carieră;

▪ Realizare de materiale video pe temele întâlnirilor de proiect, cu
privire la modul de organizare al şcolii, structura sistemului
educaţional, trasee educaţionale pentru elevi;

▪ Concepere de strategii eficiente pentru un management de
calitate al timpului academic şi al celui liber;

▪ Realizarea profilului unor agenţi economici şi a interviurilor cu
angajatorii;

▪ Actualizarea în permanenţă cu resurse a paginii web, a
TwinSpace şi a bazei de date.
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