
COEXISTENCE, RESPECT AND COOPERATION 

OBIECTIVE: 

O1. Îmbunătățirea conștientizării și a acceptării diversității sociale, naționale și culturale ; 

O2. Îmbunătățirea colaborării și a comunicării între școală - elevi, profesori, părinți ; 

O3. Îmbunătățirea competențelor transferabile (colectarea și manipularea datelor, TIC, gândire critică); 

O4. Îmbunătățirea nivelului de comunicare lingvistică (în limba engleză, dar și în alte limbi) ; 

O5. Creșterea încrederii în sine a elevilor și a creativității acestora; 

O6. Creșterea respectului și a prestigiului pentru meseria de profesor ; 

O7. Schimbul de experiență și de bune practici între profesorii care se confruntă cu provocări didactice similare ; 

Nr.

crt. 

Activitatea Luna Participanți Responsabili Evaluare/Produse finale 

1. Lansarea proiectului 

Crearea unei pagini web pentru proiect, a unui 

twinspace pe platforma eTwinning 

Septembrie 2019 Elevi, cadre didactice, 

părinți, reprezentanții 

comunității, mass-media 

Echipa de 

management a 

proiectului 

Comunicat de presă 

Pagina web, twinspace pe eTwinning 

Emisiune TV 

2. Formarea echipelor de elevi și cadre didactice; 

discutarea și planificarea strategiilor de 

implementare/aplicarea chestionarelor preliminare 

Elevi și cadre didactice Echipa de 

management a 

proiectului 

Rezultate chestionare deinteres 

Proceduri de selecție 

Plan de implementare actualizat 

Chestionare preliminare 

3. Realizarea unei baze de date  cu datele de contact 

ale membrilor echipelor de proeict din școlile 

partenere 

Elevi și cadre didactice Echipa de proiect Baza de date 

Dosar de corespondență 

4. Realizarea unor materiale electronice de prezentare 

a țării, a orașului, a școlii 

Elevi și cadre didactice Echipa de proiect Prezentări ppt, fotografii, panouri 

5. Realizarea panoului Erasmus+ și a Euroclaselor Octombrie 2019 Elevii claselor CP-VIII 

Cadre didactice 

Părinți 

Echipa de proiect Panou Erasmus+ 

Realizarea Euroclaselor 

6. Derularea la nivelul școlii a concursului pentru 

stabilirea unui logo pentru proiect 

Elevii claselor CP-VIII 

 

Echipa de proiect Stabilirea unui logo reprezentativ 

pentru proiect 



7. Pregătirea culturală, lingvistică, pedagogică și 

psihologică pentru prima întâlnire transnațională 

Elevi și cadre didactice Echipa de proiect Numărul de participanți 

Pliante 

Chestionare 

8. Întâlnire on-line pe Skype cu partenerii pentru a 

stabili programul primei întâlniri transnaționale 

Cadre didactice Echipa de proiect Program comun 

Comunicat de presă 

9. Derularea la nivelul școlii de ore de istorie, de 

muzică în vederea participării la prima întâlnire 

transnațională 

Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect Chestionare 

Cântece tematice 

 

10. Pregătirea primei întâlniri  Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect Aspecte practice și logistice 

11. Participarea la prima întâlnire transnațională/ 

schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi - 

Italia 

Noiembrie 2019 Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect Rapoarte de mobilitate 

Album foto 

Comunicat de presă 

Legături  istorice și muzicale 

12. Apariția și actualizarea paginii  Facebook/, a site-

ului / pe platforma E-twinning a proiectului; 

Mobility tool 

Decembrie 2019 Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect Pagina Facebook/de internet/ E-

twinning/ Mobility tool a proiectului 

13. Diseminarea activităților și a impactului primei 

întâlniri transnaționale 

Cadre didactice/elevi 

participanți la mobilitate 

Părinți 

Reprezentanții comunității 

Mass-media 

Echipa de proiect Album foto 

Prezentări ppt 

 

14. Evaluarea primei întâlniri transnaționale Cadre didactice/elevi 

participanți la mobilitate 

Echipa de proiect Chestionare 

Rapoarte de mobilitate 

 

15. Raportarea/monitorizarea activităților realizate și a 

rezultatelor produse către coordonatorul proiectului   

Ianuarie 2020 Cadre didactice 

Elevi  

 

Echipa de proiect Chestionare aplicate 

Asistență la 

activitatile didactice in cadrul carora au 

fost aplicate tehnicile si strategiile 

insusite in cadrul 



mobilitatilor. 

 

16. Întâlnire on-line pe Skype cu partenerii pentru a 

stabili programul celei de a doua  întâlniri 

transnaționale 

Februarie 2020 Cadre didactice Echipa de proiect Program comun 

Comunicat de presă 

17. Obținerea de informații pentru  pregătirea culturală, 

lingvistică, pedagogică și psihologică pentru cea de 

a doua întâlnire transnațională 

Martie 2020 Elevi și cadre didactice Echipa de proiect Numărul de participanți 

Pliante 

Chestionare 

18. Întâlnire on-line pe Skype cu partenerii pentru a 

stabili programul celei de a doua întâlniri 

transnaționale 

Cadre didactice Echipa de proiect Program comun 

Comunicat de presă 

19. Pregătirea celei de a doua întâlniri transnaționale  Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect Aspecte practice și logistice 

20. Participarea la a doua întâlnire transnațională/ 

schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi - 

Lituania 

Aprilie 2020 Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect Album foto 

Comunicat de presă 

Link-uri istorice și musicale 

Legende și hobby-uri 

21. Actualizarea paginii FB, a site-ului web, 

eTwinning, Mobility Tool 

 

Mai 2020 Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect Pagina Facebook/de internet/ E-

twinning/ Mobility tool a proiectului 

22. Diseminarea activităților și a impactului celei de a 

doua întâlniri transnaționale 

Cadre didactice/elevi 

participanți la mobilitate 

Părinți 

Reprezentanții comunității 

Mass-media 

Echipa de proiect Album foto 

Prezentări ppt 

 

23. Evaluarea celei de a doua întâlniri transnaționale Cadre didactice/elevi 

participanți la mobilitate 

Echipa de proiect Chestionare 

Rapoarte de mobilitate 

 



24. Raportarea/monitorizarea activităților realizate și a 

rezultatelor produse către coordonatorul proiectului   

Iunie 2020 Cadre didactice 

Elevi  

 

Echipa de proiect Chestionare aplicate 

Asistență la 

activitatile didactice in cadrul carora au 

fost aplicate tehnicile si strategiile 

insusite in cadrul 

mobilitaților 

 

25. Realizarea evaluării primului an de proiect  Eșantion reprezentativ al 

beneficiarilor direcți și 

indirecți ai proiectului 

Echipa de proiect Analiza chestionarelor aplicate 

beneficiarilor direcți și indirecți ai 

proiectului 

 

26. Completarea raportului intermediar  Septembrie 2020 Eșantion reprezentativ al 

beneficiarilor direcți și 

indirecți ai proiectului 

Echipa de proiect Raport intermediar 

27. Selectarea profesorilor și a elevilor pentru 

participarea la cea de a treia și a patra întâlnire 

transnațională 

Cadre didactice 

Elevi  

 

Echipa de proiect Rezultate chestionare deinteres 

Proceduri de selecție 

 

28. Întâlnire on-line pe Skype cu partenerii pentru a 

stabili programul/conținutul/agenda de lucru a celei 

de a treia întâlniri transnaționale 

Cadre didactice Echipa de proiect Agenda întâlnirii  

Comunicat de presă 

29. Pregătirea celei de a treia întâlniri transnaționale  Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect Aspecte practice și logistice 

30. Pregătirea pentru a treia întâlnire transnațională : 

pregătirea culturală, lingvistică, pedagogică și 

psihologică pentru cea de a doua întâlnire 

transnațională 

Elevi și cadre didactice Echipa de proiect Numărul de participanți 

Pliante 

Chestionare 

31. Pregătirea materialelor pentru a treia întâlnire 

transnațională : lecții, conținutul atelierelor, 

prezentări 

Elevi și cadre didactice Echipa de proiect Numărul de participanți la 

lecții/ateliere/prezentări 

Fotografii 

Prezentări ppt 



Scenarii didactice 

Secvențe de lecții filmate 

32. Participarea la a treia întâlnire transnațională/ 

schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi -

România 

Octombrie 2020 Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect Album foto 

Comunicat de presă 

Geografie și jocuri 

33. Actualizarea paginii FB, a site-ului web, 

eTwinning, Mobility Tool 

 

Noiembrie 2020 Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect Pagina Facebook/de internet/ E-

twinning a proiectului  

Mobility tool  

34. Sesiuni de diseminare a rezultatelor celei de a treia 

întâlniri transnaționale 

Cadre didactice/elevi 

participanți la mobilitate 

Echipa de proiect Album foto 

Prezentări ppt 

Comunicat de presă 

 

35. Evaluarea celei de a treia întâlniri transnaționale Cadre didactice/elevi 

participanți la mobilitate 

Echipa de proiect Chestionare 

Rapoarte de mobilitate 

36. Raportarea/monitorizarea activităților realizate și a 

rezultatelor produse către coordonatorul proiectului   

Decembrie 2020 Cadre didactice 

Elevi  

 

Echipa de proiect Chestionare aplicate 

Asistență la 

activitatile didactice in cadrul carora au 

fost aplicate tehnicile si strategiile 

insusite in cadrul 

mobilitaților 

 

37. Selectarea participanților pentru cea de a patra și a 

patra întâlnire transnațională 

Cadre didactice 

Elevi  

 

Echipa de proiect Rezultate chestionare deinteres 

Proceduri de selecție 

 

38. Întâlnire on-line pe Skype cu partenerii pentru a 

stabili programul/agenda de lucru a celei de a patra 

întâlniri transnaționale 

Ianuarie 2021 Cadre didactice Echipa de proiect Agenda întâlnirii  

Comunicat de presă 

39. Pregătirea culturală, lingvistică, pedagogică și 

psihologică pentru cea de a patra întâlnire 

transnațională 

Februarie 2021 Elevi și cadre didactice Echipa de proiect Numărul de participanți 

Pliante 

Chestionare 



40. Pregătirea materialelor pentru a patra întâlnire 

transnațională : lecții, conținutul atelierelor, 

prezentări 

Elevi și cadre didactice Echipa de proiect Numărul de participanți la 

lecții/ateliere/prezentări 

Fotografii 

Prezentări ppt 

Scenarii didactice 

Secvențe de lecții filmate 

41. Participarea la a patra întâlnire transnațională/ 

schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi - 

Portugalia 

Martie 2021 Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect Album foto 

Comunicat de presă 

Celebrități și obiceiuri 

42. Actualizarea paginii FB, a site-ului web, 

eTwinning, Mobility Tool 

 

Aprilie 2021 Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect Pagina Facebook/de internet/ E-

twinning a proiectului  

Mobility tool  

43. Diseminarea activităților și a impactului celei de a 

patra întâlniri transnaționale 

Cadre didactice/elevi 

participanți la mobilitate 

Părinți 

Reprezentanții comunității 

Mass-media 

Echipa de proiect Album foto 

Prezentări ppt 

Comunicat de presă 

 

44. Evaluarea celei de a patra întâlniri transnaționale Cadre didactice/elevi 

participanți la mobilitate 

Echipa de proiect Chestionare 

Rapoarte de mobilitate 

45. Stabilirea metodologiei și a agendei de lucru pentru 

a cincea întâlnire transnațională 

Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect Aspecte practice și logistice 

46. Raportarea  activităților coordonatorului proiectului   Cadre didactice 

Elevi  

 

Echipa de proiect Chestionare aplicate 

Numărul participanților la activități 

47. Pregătirea materialelor pentru a cincea întâlnire 

transnațională  

Elevi și cadre didactice Echipa de proiect Numărul de participanți la 

lecții/ateliere/prezentări 

Fotografii 

Prezentări ppt 

Scenarii didactice 

48. Distribuirea și negocierea sarcinilor pentru Cadre didactice Echipa de proiect Stabilirea sarcinilor 



elaborarea ghidului Elevi 

49. Participarea la a cincea întâlnire transnațională/ 

schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi - 

Turcia 

Mai 2021 Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect Album foto 

Comunicat de presă 

Coeziunea între toți factorii 

educaționali 

 

 

 

50. Evaluarea celei de a cincea întâlniri transnaționale Iunie 2021 Cadre didactice/elevi 

participanți la mobilitate 

Echipa de proiect Chestionare 

Rapoarte de mobilitate 

 

51. Elaborarea Ghidului de bune practici cu materiale 

prezentate în timpul celei de a cincea întâlniri 

transnaționale 

Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect Ghid de bune practici 

52. Actualizarea paginii Facebook, a site-ului web, 

eTwinning, Mobility Tool 

 

Cadre didactice 

Elevi 

Echipa de proiect Pagina Facebook/de internet/ E-

twinning a proiectului  

Mobility tool  

53. Diseminarea activităților din cadrul celei de a 

cincea întâlniri transnaționale și a Ghidului 

Cadre didactice/elevi 

participanți la mobilitate 

Părinți 

Reprezentanții comunității 

Mass-media 

Echipa de proiect Album foto 

Prezentări ppt 

Comunicat de presă 

 

54. Aplicarea chestionarelor finale Eșantion reprezentativ al 

beneficiarilor direcți și 

indirecți ai proiectului 

Echipa de proiect Analiza chestionarelor aplicate 

beneficiarilor direcți și indirecți ai 

proiectului 

 

55. Raportarea  activităților coordonatorului proiectului   Iulie 2021 Cadre didactice 

Elevi  

 

Echipa de proiect Chestionare aplicate 

Numărul participanților la activități 

56. Elaborarea studiului de impact Cadre didactice Echipa de proiect Chestionare aplicate 



Elevi  

 

Numărul participanților la activități 

Asistența la activitatile didactice in 

cadrul carora au fost applicate tehnicile 

si strategiile insusite in cadrul 

mobilitaților. 

57. Colectarea datelor pentru Raportul final Cadre didactice 

Elevi  

 

Echipa de proiect Chestionare on-line 

Raport detaliat cu privire la 

mobilitate, diseminare si integrarea 

informațiilor/competențelor dobandite  

58. Elaborarea Raportului final August 2021 Cadre didactice Echipa de proiect Raport final 

59. Incărcarea rezultatelor pe EPRP Cadre didactice 

Elevi  

 

Echipa de proiect Produse finale 

Prezentare proiect 

 


