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„REACH FOR THE ******” 

ERASMUS+  

ACȚIUNEA CHEIE KA229: PARTENERIAT DE SCHIMB INTERŞCOLAR  

 

 

 

Liceul „Voievodul Mircea” este beneficiarul unui proiect Erasmus+, ce se va desfăşura 

în perioada 2019 – 2021. Fondurile europene acordate prin programul mai sus amintit sunt 

alocate unui schimb de grupuri de elevi pe termen scurt, corespunzând actiunii-cheie 229. 

Acest parteneriat uneşte 4 ţări; 3 dintre membrii parteneriatului au lucrat împreună în 

două proiecte multilaterale Comenius (DIFFEQUAL, 2012-2014) şi ERASMUS+ 

(ACTCITY, 2015-2017), iar al patrulea partener este şi coordonatorul proiectului. 

               Liceul „Voievodul Mircea” este membru al acestui proiect iar partenerii noștri sunt: 

 

1. Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Ţara Galilor, Marea Britanie 

2. Istituto UgoMursia, Italia (partener din ultimele 2 proiecte încheiate) 

3. Karamursel 100.Yil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turcia (partener din ultimele 2 

proiecte încheiate) 
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Parteneriatul RFTS are în vedere două grupuri tintă, reprezentate de elevi, dar 

şi de profesorii şcolilor implicate în proiect şi presupune derularea a 4 schimburi de 

elevi pe termen scurt, după cum urmează: 

 

1.  11-2019 Well-being Youth Forum (UK) 

2.  04-2020 Local and national heroes (Romania) 

3.  10-2020 Films for life (Italia) 

4.  05-2021 Have the stars been reached yet? (Turcia) 

Fiecare deplasare se va desfăşura pe parcursul a 3 zile (la care se adaugă 2 zile alocate 

deplasărilor) şi va implica 10 elevi şi 2 profesori însoţitori.  

 

Titlul proiectului "Reach for the ************" face referire la cele douăsprezece 

stele prezente pe steagul Uniunii Europene, sugerând faptul că toţi suntem uniţi, egali şi 

puternici, bucurându-ne, în calitate de parteneri, de colaborare, cetăţenie globală şi întelegere 

culturală. De asemenea, titlul promovează ideea că toţi elevii noştri ar trebui să își ridice 

standardele, să aibă aspiraţii înalte, tinzând spre succes şi atitudini pozitive. 

Într-o societate în continuă schimbare, dominată de progrese digitale, marcată de 

îndepărtarea de valori şi de comunicare, credem că bunăstarea elevilor noştri este supusă 

deteriorării progresive. Acestia sunt supuşi permanent presiunilor exercitate de susţinerea 

examenelor, de reţelele sociale, de familie şi de anturaj. În aceste condiţii, rolul şcolii este 

acela de a conştientiza importanţa pe care o joacă în promovarea şi protejarea bunăstarii 

elevilor, contribuind la educarea unor tineri sănătoşi şi fericiţi, viitori adulţi echilibraţi şi cu 

principii. Îmbunătăţirea condiţiilor mediului în care studiază și trăiesc elevii reduce 

considerabil riscul de abandon timpuriu al şcolii.  

Prin intermediul acestui proiect, ne dorim ca elevii să exploreze strategii care să îi 

ajute să se adapteze cerinţelor şcolii, ale societăţii, care să îi motiveze să ţintească sus şi să 

aibă aşteptări înalte privind viitorul lor. Finanţarea oferită în cadrul acestui proiect va 

contribui la organizarea unor schimburi de elevi pe termen scurt care vor influenţa în bine 

existenţa tinerilor beneficiari. Profesorii implicaţi vor avea rolul de facilitatori şi, la rândul lor, 

vor aprofunda şi împărtăşi diverse pedagogii din şcolile partenere, practicând şi diseminând 

colegilor lor şi în şcolile din comunitate.  
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Astfel, în cadrul acestui parteneriat, cele 4 şcoli participante îşi propun: 

- să contribuie la îmbunătăţirea bunăstării copiilor prin mijlocirea dezbaterilor, a 

schimburilor de elevi şi prin înlesnirea ‘vocii elevilor’ ; 

- să descurajeze abandonul timpuriu al scolii; 

- să crească procentajul elevilor ce aleg să continue studiile, după absolvirea 

învăţământului obligatoriu/a studiilor liceale; 

- să încurajeze creşterea stimei de sine a elevilor prin explorarea modelelor 

pozitive/eroilor din ţările implicate în proiect, prin intermediul teatrului, filmului şi 

artelor;  

- să-i determine pe profesori să folosească mijloacele TIC (chestionare online, conturi 

pe reţele de socializare, aplicaţiile Google) în procesul de predare-învătare pentru a 

crea lecţii active, interesante şi atragatoare pentru elevii demotivaţi; 

- să realizeze schimburi de bune practici. 

- Să încurajeze atât elevii cât şi cadrele didactice să înveţe limbi străine.  

 

Modalităţi de diseminare şi valorizare: 

- afişe/ postere/ fluturasi, prin care să promovăm activităţile din proiect, colțul proiectului; 

- Facebook liceu, Website-ul LVM; 

- Realizarea unui proiect geamăn e-Twinning; 

- participarea la concursul MADE FOR EUROPE; 

- articole pe tema proiectului, articole publicate în reviste cu ISSN, reviste de interes pentru 

personalul didactic, revista liceului, în presa locală ;  

- expoziţii adresate părinţilor, profesorilor, inspectorilor, vizitatorilor ; 

- prezentarea activităţilor din proiect în cadrul Consiliului Elevilor, în consiliile profesorale, 

pe site-ul liceului şi prin intermediul reţelelor de socializare (Facebook etc); 

În ceea ce priveste activitătile din proiect, acestea vor fi evaluate prin chestionare de 

satisfacție adresate elevilor şi prin scurte eseuri de reflecţie din partea profesor 

 

                                                                      Echipa managerială, 

                                                                        Prof. Stăncescu Mihaela 

                                                                        Prof. Daniela Ionescu  
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Proiectul COMBATTING AGAINST DISCRIMINATION AND BULLYING este 

finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ . Acest material reflectă numai 

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

informaţiilor pe care le conţine. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 

poziția Comisiei Europene sau a Guvernului României. 

  


