
Rolul proiectelor educaționale realizate prin 
parteneriate școlare internaționale 



Proiectele internationale se pot realiza prin:

• Proiecte COMENIUS (bilaterale/multilaterale) 

• Proiecte ERASMUS+   (din 2015)

• Asociatia de infratire romano- franceza care a 
mediat colaboarerea/ infratirea dintre Liceul
“Simion Stolnicu” Comarnic si Licee Pierre Mendes 
Savigny le Temple

• Platforma on-line   e-Twinning



E- Twinning
• este o parte a Programului de Învățare

permanentă a Comisiei Europene. Portalul
concentrează o bază de date solidă,
recomandată de Comisia Europeană pentru
căutarea de parteneri pentru proiecte
Comenius/Erasmus+.

• Facilitează colaborarea și comunicarea între
școli din țările membre UE, crearea de multiple
produse educaționale care implică utilizarea
noilor tehnologii, îmbunătățirea comunicării în
limbi străine, crearea de noi relații
sociale, colaborarea virtuală și
interculturalitatea.

• este lansată în anul 2005.



Avantaje:

• dezvoltarea personală şi profesională;

• promovarea unui învăţământ european, modern;

• cunoașterea altor sisteme de învățământ și a modului 
în care se realizează educația școlară în țările U.E;

• stabilirea unor relaţii profesionale cu colegi din alte 
ţări europene;

• cunoaşterea unor aspecte din cultura și civilizație
europeană;

• dezvoltarea competenţelor lingvistice;

• aprofundarea unor teme intre cadrele didactice in 
sectiunea “Cancelaria profesorilor”

• participarea la cursuri  on line



Proiectul multilateral Comenius:
“What we need is Europe:

United and Diversity” 2013-2015

• Romania- coordonator

• Italia

• Franta

• Guadalupe

• Cehia

• Grecia

• Lituania

• Turcia



Liceul “Simion Stolnicu” Romania



Liceo Scientifico „Alfano da Termoli”, Termoli, 
Italia.



Liceul Pierre Mendes-France din
Savigny-le-Temple



Liceului francez – Chevalier de Saint-George
Guadalupe



GymnáziumVoděradská, Praga, Cehia



2 GenikoLykeioIoanninon, Ioannina, Grecia



Marijampolės Sūduvos Gimnazija, Lituania



Konak Mithatpasha Technical and Industrial 
Vocational Highschool, Izmir, Turcia



Prima intalnire de lucru: 2011 ianuarie

Liceul tehnic din Piove di 
Saco , Italia

Coordonatorul initial al 
proiectului a fost acesta
scoala.



Etapele Proiectului:

• Initial coodonat de Italia, dar respins in 2011

• Rescris in 2012, dar problemele din scoala
din Italia au amanat depunerea la timp.In
consecinta Italia ne propune pe noi in
calitate de coordonatori.

• In 2013 aplicam proiectul si este acceptat de
Agentia Nationala.



Prima vizita de lucru a profesorilor 2013

• Prima întâlnire a partenerilor din proiect a oferit participanţilor 
prilejul de a cunoaşte particularităţile liceului Polivalent 
Baimbridge 2, dar şiocazia de a fi prezenţi la două evenimente 
importante din viaţa acestei şcoli : semnarea protocolului cu 
GIP DAIFI – o entitate care permite recunoaşterea experienţei 
profesionale printr-un examen şi o diplomă pentru adulţii ieşiţi 
din circuitul şcolar.

• Al doilea eveniment care marchează începutul unei noi ere 
pentru liceul din Guadalupe a fost ceremonia prin care liceul a 
primit un alt nume, care va constitui o nouă provocare pentru 
profesorii şi elevii liceului francez – Chevalier de Saint-
George, prin care este onorată personalitatea compozitorului-
muzician ce a trăit în secolul luminilor şi a fost primul 
compozitor mulatru de muzică clasică din istoria muzicii.



Mobilitatea profesorilor- sedinta de lucru



S-au stabilit mobilitatile proiectului





Cancelaria profesorilor



Schimbarea numelui scolii



Festivitatea de prezentare a echipei de proiect







Vizita scolii de catre delegatia de profesori



















Vizita delegatiei de profesori la Prefectura







Vizita la un alt liceu tehnologic







Delegatia la Liceul Pierre Mendes 



Mobilitatea profesorilor – Izmir 2014





O scoala particulara









Universitatea Yasar





Mobilitatea profesorilor la scoala din Grecia







• Mobilitatile profesorilor din cadrul Proiectului
Comenius reprezinta o cale de dezvoltare
profesionala a acestora.

• Este o experienta unica de interactiune multiculturala

• Proiectul Comenius este activ si pe platforma on line
e-Twinning, unde elevii si cadrele didactice isi pot
deschinde cont si pot prezenta finalitati ale muncii lor
in echipa.


