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Proiectul Erasmus+ ”Education Without Borders” la debut  

 

          ”Education Without Borders” este un proiect de schimb interșcolar, coordonat de Liceul 

Tehnologic Petrol Moreni, care se derulează în perioada 2018 – 2020 și în care Școala Gimnazială 

Nr. 1 Moreni este partener!  

           Prima reuniune din cadrul proiectului s-a desfășurat în Moreni, orașul cu două școli școlii 

partenere în proiect, în intervalul 10 – 12 octombrie, 2018. 

           La această reuniune au participat următoarele cadre didactice din școlile partenere: 

1. Raluca Andreea Anghelina și Mihaela Dumitrescu - Liceul 

Tehnologic PETROL Moreni  

      2. Vincent Bois și Jean Sebastian La – Maire – Lycée Antoine 

Roussin, Saint-Louis, Franța 

3. Nikoletta Kerekesné Dócs și Attila Gulyás - SZIGNUM, 

Makó, Ungaria 
4. Eddie Aylett și Angie Lincoln  - Bower Park Academy, 

Romford, Anglia 

5. Veronica Ionescu și Carolina Șerban – Școala Gimnazială 

Nr. 1 Moreni  

 

      Această întâlnire a avut scopul de a pregăti buna implementare a proiectului, care va fi derulat în 

perioada 1.10.2018 – 30.09.2020. 

 Astfel, pentru început au fost stabilite sarcinile și responsabilitățile fiecărui partener, conform 

specificațiilor din formularul de candidatură:  

 

       - coordonatorul, Liceul Tehnologic Petrol Moreni va monitoriza derularea tuturor activităților 

și evoluția proiectului in ansamblul său, va manageria rezolvarea eventualelor situații critice, se va 

ocupa de realizarea și actualizarea permanentă a paginii de Facebook a proiectului; 

        - Lycée Antoine Roussin, Saint-Louis, Franța va elabora documente necesare promovării, 

gestionării, diseminării proiectului folosind instrumentele Google;  

        - Bower Park Academy, Romford, Anglia este responsabil cu crearea și actualizarea website-

ului proiectului. După inițierea site-ului partenerii își pot exprima opiniile și vor fi făcute 

îmbunătățiri astfel încât site-ul să fie reprezentativ pentru proiectul nostru; 

        - SZIGNUM, Makó, Hungary va coordona activitățile specifice spațiului etwinning al 

proiectului;  

       - Școala Gimnazială Nr. 1 Moreni este responsabilă cu evaluarea tuturor mobilităților, cu 

evaluarea intermediară după primul an de proiect și cu evaluarea finală a proiectului. 

Au fost realizate, de asemenea, strategiile de implementare și monitorizare, de evaluare și 

cea de diseminare și exploatare a rezultatelor proiectului.  

          În baza acestor documente fiecare școală parteneră este responsabilă pentru diseminarea 

proiectului folosind mijloacele menționate în formularul de candidatură (website-ul proiectului, 
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revista școlară, postere, twinspace, rețele social – media), dar și alte mijloace pe care le consideră  

eficiente.  

            Toate activitățile de diseminare trebuie să țină cont de legislația în vigoare privind protecția 

datelor cu caracter personal.        

 Au fost stabilite, de comun acord, perioadele de 

desfășurare ale primelor două activități de învățare cu elevii: 

25 februarie – 1 martie în Franța și 20 – 24 mai în România, 

la Școala Gimnazială Nr. 1 Moreni. 

 De asemenea au fost discutate și principalele 

activități pe care elevii implicați în proiect le vor desfășura 

înainte de mobilitatea găzduită de Lycée Antoine Roussin, 

Saint-Louis, activități subscrise primei teme a proiectului, ”Education through multiculturalism”: 

       - fiecare școală parteneră va organiza o competiție pentru alegerea logo-ului proiectului; dintre 

acestea, la reuniunea Franța  elevii participanți la mobilitate vor desemna, prin vot, logo-ul 

proiectului ”Education Without Borders”;       

        - elevii din școlile partenere vor pregăti prezentări ale țării, orașului și școlii lor; 

        - elevii din fiecare școală parteneră vor realiza scurte prezentări biografice ale unor scriitori și 

pictori reprezentativi pentru țara lor; de asemenea vor alege scurte fragmente reprezentative din 

opere literare și vor realiza reproduceri după tablouri ale unor pictori naționali. 

 Programul a inclus și o vizită de documentare la Curtea Domnească din Târgoviște, precum 

și la Muzeul Tiparului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material realizat de:  

Prof. Raluca Anghelina – Liceul Tehnologic Petrol Moreni 

                                                                         Prof. Veronica Ionescu – Școala Gimnazială Nr. 1 Moreni 

 

 

Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+. Acest material reflectă doar opinia autorilor şi nu reprezintă 

în mod necesar poziţia oficială a AN  sau a Comisiei Europene. 

 


