
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

În perioada 1 septembrie 2018-31 august 2020, Liceul ”Ștefan Procopiu” va implementa proiectul 

de schimb interșcolar ”Get in shape for Europe” (GISE) cu nr. de referință 2018-1-RO01-KA229-

049580. Parteneriatul este coordonat de Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui. Parteneri sunt 4 școli din 

Bulgaria, Grecia, Italia și Polonia:  

 Foreign Language School (Pleven, Bulgaria); 
 5th General Senior High School of Aigaleo (Aigaleo, Grecia); 

 The High School of Economics and Gastronomy (Tarnów, Polonia); 

 I.I.S. E. Majorana-A. Cascino (Piazza Armerina, Enna, Italia).  

 

 

 Al patrulea proiect în care Liceul ”Ștefan Procopiu” colaborează 

cu școala din Pleven. Celelalte proiecte au fost: ”Energy for 

Tomorrow” – EFT (proiect multilateral Comeniu), ”Learning 

Positive Discipline” – LPD (parteneriat pentru învățare 

Grundtvig), ”Skills for Life: Literacy” – SLL (parteneriat 

strategic ERASMUS
+
 în domeniul educației școlare).   

Al doilea proiect în care Liceul ”Ștefan Procopiu” colaborează cu școala din Aigaleo. 

Colaborarea anterioară a fost cu prilejul proiectului  ”Skills for Life: Literacy” – SLL  în perioada 

2014-2016.  

 

SCOPUL PROIECTULUI:  

 promovarea valorilor democratice și a drepturilor fundamentale, a incluziunii sociale și a 

cetățeniei active și dotarea elevilor și profesorilor cu informațiile și cu competențele 

necesare  pentru a deveni cetățeni europeni  informați si implicați.  

 

OBIECTIVELE SPECIFICE: 

O1-dezvoltarea, până în august 2020, a competențelor sociale, civice și interculturale, prin 

promovarea valorilor democratice și a drepturilor fundamentale, a incluziunii și a nediscriminarii, a 

cetățeniei active pentru 500 de elevi din 5 școli europene.  

 

O2-dezvoltarea, până în august 2020, pentru 500 de elevi din 5 școli europene, a gândirii critice in 

ceea ce privește utilizarea internetului și a rețelelor de socializare ca o arma împotriva discriminării 

și manipularii.  

 

O3-schimbul de experiențe, metode și instrumente între profesorii din 5 școli europene privind 

dezvoltarea competențelor sociale, civice și interculturale și facilitarea integrării acestora în 

activitatea didactică și educativă.  
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Parteneriatul strategic în domeniul școlar 

”Get in shape for Europe” (GISE) 

Un nou parteneriat strategic  ERASMUS
+
 derulat de liceul nostru! 
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O4–dezvoltarea instituționala a școlilor partenere prin schimbul de experiențe, metode și bune 

practici privind dezvoltarea competențelor sociale, civice și interculturale și managementul 

proiectelor europene, prin susținerea și consolidarea cooperării europene.  

 

Proiectul nostru își propune să contribuie la punerea în aplicare a politicilor europene menționate în 

documente ale Uniunii Europene (precum Strategia Europa 2020, 

Declarația de la Paris, Proposal for a Council recommendation - 

17.01.2018) care urmăresc să promoveze  o societate echitabilă, 

democratică și incluzivă. Un factor cheie în realizarea acestei strategii  

sunt competențele sociale, civice și interculturale care favorizează 

incluziunea.  

 

 

Implementarea proiectului va fi organizată pe baza a cinci pachete de lucru: 

 ”Management și Coordonare”; 

 Schimburi pe termen scurt ale grupurilor de elevi/Short-term exchanges of groups of 

pupils 

 Evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt/ Short-term joint 

staff training events 

 ”Diseminare și exploatare”; 

 ”Monitorizare și evaluare”.  

 

Rezultate așteptate: 

 intangibile: cunoștințe îmbunătățite despre tematica proiectului, abilități și competențe 

îmbunătățite (invățare interculturală, lucrul in echipa, organizare, comunicare, 

responsabilitate, adaptabilitate, flexibilitate, competențe digitale, comunicare în limba 

engleză), atitudini (atitudine pozitiva față de UE, motivație de implicare în diverse activități, 

atitudini inclusive, de tolerantă și respect reciproc, spirit critic, spirit civic) atât pentru elevi, 

cât și pentru profesori. 

 tangibile: 5 activități de învățare, predare și formare transnaționale pentru elevi și 5 5 

activități de învățare, predare și formare transnaționale pentru profesori, 5 cluburi europene, 5 

broșuri, materiale de diseminare și evaluare, activități locale, integrarea rezultatelor în 

activitățile școlilor.  

 

În cadrul proiectului vor fi organizate 5 activități de învățare, predare și formare transnaționale de 

tipul ”Schimburi pe termen scurt ale grupurilor de elevi”/”Short-term exchanges of groups of 

pupils”. Fiecare partener va găzdui o asemenea activitate transnațională. Pe parcursul implementării 

proiectului, de la Liceul ”Ștefan Procopiu” vor participa 16 

elevi. În cadrul acestor activități de învățare, predare și 

formare transnaționale elevii din cele 5 școli partenere vor 

participa la următoarele tipuri de activități: 

 prezentări și discuții despre țări, orașe, școli; 

  ateliere de lucru și jocuri pe diverse  tematici 

europene; vor fi aplicate actăț prpuse în produsul 

intelectual "Think Literacy: Cross-curricular 

Approaches, Literacy Lessons" elaborat în cadrul 

proiectului ”Skills for Life: Literacy” – SLL. Asfel, 

proiectul GISE este și o modalitate prin care se 

asigură sustenabilitatea proiectului SLL.    

 partiparea la ore de curs; 

 actiivități culturale; 

 activități de socializare.  



 

În cadrul proiectului vor fi organizate 5 activități de învățare, predare și formare transnaționale de 

tipul ”Evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt”/ ”Short-term joint staff 

training events”. Fiecare partener va găzdui o asemenea activitate transnațională. Pe parcursul 

implementării proiectului, de la Liceul ”Ștefan Procopiu” vor participa 16 profesori. Temele 

abordate în cadrul acestor activități transnaționale:   

 Predarea valorilor comune în Europa (organizator:  Foreign Language School din Pleven, 

Bulgaria); 

 Interculturalitate și nediscriminare (organizator: I.S. E. Majorana-A. Cascino Piazza 

Armerina, Enna, Italia); 

 Competențele democratice în era digitală (organizator: 5th General Senior High School of 

Aigaleo din Grecia); 

 Practici incluzive (organizator:  The High School of Economics and Gastronomy  din 

Tarnów, Polonia; 

 Valori europene: egalitatea de gen și  oportunități egale (organizator: Liceul ”Ștefan 

Procopiu” Vaslui).  

Profesori vor participa la: 

 discuții și prezentări (vor fi abordate subiecte legate 

de oportunitățile oferite de programul ERASMUS, 

tematici vizând politicile și valorile promovate de 

Uniunea Europeană); 

 schimburi de metode, bune practici și experiențe 

privind tema fiecărei activități; 

 activități de grup; 

 vizite tematice; 

 activități de evaluare. 

 

 

 

 

 

În fiecare școală parteneră se va organiza un Club European ai 

cărui membri vor contribui la implementarea activităților propuse.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
Proiectul de schimb interșcolar ”Get in shape for Europe” 

(GISE) cu nr. de referință 2018-1-RO01-KA229-049580 este 

finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul 

ERASMUS
+
. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai 

punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor 

pe care le conţine. 

 

Propunătorul și realizatorul proiectului: Croitoru Daniela 

Responsabil de proiect: Busuioc Ionela 
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