
NUME: ACTCITY (”Participative culture - the way to be a European active citizen”) 

COD: 2015 – 1 – RO01 – KA219 – 015145 

TIPUL PROIECTULUI: Erasmus+, KA2  - Parteneriate strategice între școli 

OBIECTIVE: 

1. să dezvolte în rândurile tinerilor o mai bună întelegere a identitătii europene; 

2. să dezvolte încrederea elevilor, potențialul angajamentului civic al acestora; 

3. să descurajeze abandonul timpuriu al școlii; 

4. să dezvolte sentimentul identității europene, să promoveze cetățenia europeană bazată pe 

valori comune, obținute prin intermediul culturii participative, cu scopul dezvoltării 

conștiinței responsabilității pentru viitorul Europei; 

5. să încurajeze elevii și comunitatea locală să devină mai deschiși față de realitate și față de 

evenimentele europene; 

6. să-i determine pe profesori să folosească mijloacele TIC în procesul de predare-învățare și 

să construiască o clasă virtuală la nivel de parteneriat; 

7. să sporească toleranța tinerilor pentru a elimina discriminarea; 

8. să realizeze schimburi de bune practici. 

INSTRUMENTE DE INVESTIGARE: 

- Chestionare 

- Feedback 

EȘANTION (la nivel de parteneriat):  

168 elevi  - beneficiari direcți; 

720 elevi -  beneficiari  indirecți; 

40 elevi  cu SEN - beneficiari indirecți; 

127 de profesori, implicați direct în activitățile de formare/învățare. 

ÎNCEPUT ACTIVITATE: septembrie 2015  

SFÂRȘIT ACTIVITATE: august 2016 

BUGET: 188,605 euro (cheltuielile sunt în progres și se vor desfășura pe toată durata de viață a 

proiectului) 

RESPONSABILITĂȚI:  

1) Ionescu Daniela (manager de proiect) 

2) Stăncescu Mihaela (manager assistant, dissemination dept.) 

3) Oprea Veronica (English dept., PR dept.) 

 

1. Duță Marius - ICT 

2. Aldescu Mioara - PR 

3. Cîrnaru Ionel - ICT 

4. Dumitrache Elena - ICT 

5. Stancu Nicoleta - ICT 



6. Ion Carmen (PR, ICT) 

7. Riza Liviu - ICT 

8. Militaru Iolanda – activități la nivelul școlii 

9. Nae Laura - activități la nivelul școlii 

10. Oprea Diana - activități la nivelul școlii 

11. Diaconescu Cristina - activități la nivelul școlii 

12. Ionașcu Corina  - lb.engleza 

13. Zamfirescu Raluca – lb.engleza 

14. Groza Niculae (PR, activități la nivelul școlii) 

15. Duță Camelia – activități la nivelul școlii 

16. Petrișor Claudiu - activități la nivelul școlii 

17. Coman Alexandru - activități la nivelul școlii 

18. Ursăchescu Eugenia - activități la nivelul școlii 

19. Dobre Daniel  - ICT 

 

INDICATORI REALIZARE: 

 

- Tabel Gantt 

 

PROGRES :  

 

- Urmărit pe toată durata de desfășurare a proiectului, analizat la sfârșitul fiecărui an de proiect 

prin aplicare de chestionare intermediare și finale, colectare feedback 

 

LECȚII ÎNVĂȚATE : 

 

- Lectii integrate în curriculum axate pe subiecte legate de tema proiectului, lecții desfășurate pe 

platforma online WEBQUEST 

 

 

CONCLUZII și RECOMANDĂRI : 

 

Deși este prematur să avem o imagine amplă asupra rezultatelor proiectului, până acum activitățile 

propuse au fost desfășurate, iar elevii au oferit feedback pozitiv în urma acestora. 

 

REZULTATE STATISTICE : 

 

(la nivelul școlii) - 22 profesori  fac parte din echipa de proiect 

- 21 elevi beneficiari direcți 

- 7 elevi participanți in prima deplasare a elevilor din proiect (INS  LLUIS  DE  PEGUERA, 

Manresa, Spania) 

 

PRIORITATE: 

 

- Ridicată constatată în urma analizei nevoilor elevilor de a-și cunoaște drepturile în calitate de 

cetățeni europeni 

  



                              

 

„PARTICIPATIVE CULTURE – THE WAY TO BE A  EUROPEAN ACTIVE 

CITIZEN 

 (ACTCITY) 

ERASMUS+ 

(PARTENERIAT STRATEGIC ÎNTRE ȘCOLI - KA2) 

2015  –  2017 

 

 

PRODUSE FINALE: 

 

 Curs modular online            ----------------      SIMPOZION                                     

 Website 

 Glosar de termeni specifici 

 Wikispaces classroom 

 Hartă interactivă 

 Album  

 Bibliotecă virtuală 

 Jurnal online (Padlet) 

 e-Calendar 

 Calendar  

 

 

 

 

 

 



ACTIVITĂȚI: 

 

 ACTIVITĂȚI ONLINE: CURS MODULAR „CETĂȚENIE ACTIVĂ” - MOODLE 

 Proiect e-TWINNING ACTCITY 

 Sărbătorirea unor evenimente celebrate anual la nivel european și național 

 LECȚII INTEGRATE IN CURRICULUM 

 Dezbateri 

 Flash-mob 

 Advocacy campaignes 

 Activitati peer-learning 

 


