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Proiectul a apărut în urma constatării în școlile partenere a
următoarelor probleme:
- Insuficienta implicare a părinților în parcursul școlar și

personal al elevilor

Ideea proiectului...

personal al elevilor
- Abandonul școlar
- Rezultatele slabe la învățătură și insuficienta implicare a 

elevilor în activitățile școlare
- Absenteismul părinților de la ședințele cu părinții

În consecință, acest proiect propune soluții de durata la aceste 
probleme. 



∗ Proiectul constă într-un parteneriat între șapte țări: Turcia,
România, Letonia, Grecia, Polonia, Portugalia și Spania și se
desfășoară pe parcursul a doi ani școlari. Școlile partenere au
elevi cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani. În cadrul acestui

Descrierea proiectului...

elevi cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani. În cadrul acestui
parteneriat se vor desfășura o serie de activități ce vizeaza
implicarea în egală măsură a profesorilor, elevilor și părinților.

∗ Proiectul va cuprinde 7 întâlniri transnaționale din care 2 vor fi
adresate elevilor. Aceste două întalniri, cu o durata de 5 zile
fiecare, vor cuprinde activități educationale având ca scop
îmbunătățirea abilităților de relaționare și comunicare dar și a
abilităților de utilizare a tehnologiilor informatice(ICT).



∗ În cadrul proiectului, în urma procedurii de selecție au fost aleși
aproximativ 20 de elevi, care, împreună cu părinții lor vor participa la
activitățile proiectului. Din acești 20, vor fi selectați 8 elevi care vor
participa la cele doua întâlniri transnaționale (în Polonia și în Grecia).

Descrierea proiectului...

participa la cele doua întâlniri transnaționale (în Polonia și în Grecia).
∗ Elevii vor fi selectați pentru participarea la întâlnirile transnaționale în

baza unei fișe de evaluare în care vor fi punctate următoarele aspecte:
dosarul inițial, conduita, receptivitatea, punctualitatea,
responsabilitatea, disponibilitatea manifestată în implicarea și
desfășurarea activităților proiectului.

∗ Celelalte cinci intalniri vor fi destinate monitorizării și evaluării
activităților proiectului și sunt destinate exclusiv cadrelor didactice.
Aceste întâlniri vor avea loc în: Turcia, Letonia, Spania, Portugalia,
Romania.



Activitățile proiectului sunt adresate deopotrivă
profesorilor, părinților și elevilor. Printre acestea se numără:

∗ - completarea pe parcursul a doua luni a unor carnete de
conștientizare a dificultăților existente în relațiile școală-familie-
elev;

Activitățile proiectului

elev;

∗ - alcătuirea unor calendare pentru a îmbunătăți relațiile părinte-
copil, copil-profesor, profesor-părinte;

∗ - alcătuirea unor dosare cross-curriculare;

∗ - raportarea, monitorizarea și evaluarea activităților proiectului;

∗ - întâlniri tematice intranaționale și transnaționale;

∗ - activități crosscuriculare în cadrul proiectului;



∗ În urma activităților proiectului anticipăm un efect benefic considerabil 
asupra elevilor, părinților, profesorilor – beneficiari direcți dar și asupra
întregii societăți.

∗ Indicatorii de impact cantitativi și calitativi vor fi:

Rezultate asteptate...

∗ Indicatorii de impact cantitativi și calitativi vor fi:
- Îmbunătățirea rezultatelor școlare;
- Scăderea ratei abandonului școlar;

- Îmbunătățirea comportamentului în societate și în relațiile elev-școală-
părinte;

- Îmbunătățirea nivelului de limbă străină;
- Îmbunătățirea competențelor în utilizarea tehnologiei informatice;  
- Conștientizarea valorilor culturale naționale și europene. 



∗ Clubul EU – activitate de selecție, de înființare, de planificare a activităților
pentru primul an de proiect, repartizarea sarcinilor în cadrul echipei. -
septembrie-octombrie 2016

Activități desfășurate până în 
prezent

septembrie-octombrie 2016
∗ Brown Bag Lunch – prima întâlnire cu părinții, prezentarea proiectului, a

activităților proiectului, semnarea acordurilor de participare, completare de
chestionare în vederea alcătuirii unei statistici privind realitățile din școală și
din familiile elevilor – octombrie 2016

∗ Prima întâlnire transnațională – LETONIA 21-25 noiembrie 2016 –
prezentarea țărilor, orașelor, școlilor, prezentarea activităților desfășurate,
prezentarea activităților ce vor urma a fi defășurate, stabilirea unui logo,
centralizarea statisticilor, activități educaționale de tip – schimb de bune
practici, schimb de experiență.



Deși e prematur pentru a vorbi în termeni de rezultate palpabile 
putem enumera câteva rezultate, credem noi, importante:

� Părinții și elevii au răspuns prompt, pozitiv la solicitările noastre de a 

Rezultate obținute 

� Părinții și elevii au răspuns prompt, pozitiv la solicitările noastre de a 
se implica în proiect,  au dovedit implicare în desfășurarea celor 
câteva activități derulate până în prezent.

� Elevii au dat dovadă de un însemnat spirit competițional, au depus 
efort în alcătuirea unor dosare la standarde europene, s-au implicat în 
activitățile desfășurate.

Aceste aspecte ne fac să credem, că pe termen mediu și lung 
vom atinge obiectivele propuse iar proiectul va fi un real succes. 



Ziua I
∗ 21 noiembrie 2016 a fost prima zi a primei întâlniri transnaționale a

proiectului și a avut loc în Daugavpils, Letonia.
∗ Primul contact între parteneri a avut loc la micul dejun, dimineața

devreme – putem spune că a fost momentul ideal pentru a face
cunoștință și pentru a sparge gheața. Gazdele din Letonia ne-au făcut

Prima întâlnire transnațională
LETONIA – 21-25 NOIEMBRIE 2016

cunoștință și pentru a sparge gheața. Gazdele din Letonia ne-au făcut
o primire călduroasă la Daugavpils Vidusskola. Prima activitate
desfășurată a fost cea a prezentării țărilor, orașelor, școlilor.
Prezentarea Letoniei a fost însoțită de un spectacol organizat de elevi
constând în spectacol de dans, muzică, teatru. Ulterior, toți partenerii
au prezentat țara, orașul, școala din care provin. Excepție au făcut
partenerii din Grecia, care și-au făcut prezentarea a doua zi.

∗ În partea a doua a zilei, am vizitat un centru de olărit tradițional. Am
admirat expoziția și am avut ocazia de a modela cu mâinile noastre,
împreună cu elevii, mici obiecte din lut, ce au fost arse în cuptoare și
care ne-au fost oferite la finalul vizitei drept suveniruri.



Prima întâlnire transnațională
LETONIA – 21-25 NOIEMBRIE 2016



Ziua II

Cea de a doua zi a proiectului PIE în cadrul întâlnirii transnaționale
din Latvia a început la ora 9 cu o vizită la primăria orașului Daugavpils. Am
fost întâmpinați cu multă căldură de oficialitățile orașului. Ne-au fost
prezentate nenumărate informații interesante despre Letonia și poporul său,

Prima întâlnire transnațională
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prezentate nenumărate informații interesante despre Letonia și poporul său,
despre Daugavpils, despre tradițiile letoniene si despre cele mai importante
aspecte culturale și economice. Ulterior, au urmat activități în școală:
partenerii din Grecia au prezentat țara și școala de unde provin. Următoarea
activitate a constat într-o prezentare a echipei coordonatoare din Turcia
despre activitățile ce urmează a fi desfășurate în acest prim an de proiect. Au
fost stabilite sarcinile fiecărui partener și au fost detaliate activitățile.
Ulterior am vizitat școala letoniană. Am asistat la diferite activități: ore de
dans, ore de înnot, ore de gimnastică. Am vizitat clasele, laboratoarele, mica
grădină zoologică amenajată în școală. De asemenea, am făcut cunoștință
cu un grup de elevi și părinți incluși într-un program ce presupunea
acomodarea copiilor de grădiniță cu atmosfera școlii.



Ziua II

Prima întâlnire transnațională
LETONIA – 21-25 NOIEMBRIE 2016



Ziua III

În cea de a treia zi a programului Erasmus+ a proiectului– PIE– parent
involvement in education – to get sweet results am început activitatea la ora
9. Toți partenerii, împreună cu 27 de elevi ai școlii din Daugavpils am făcut o

Prima întâlnire transnațională
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9. Toți partenerii, împreună cu 27 de elevi ai școlii din Daugavpils am făcut o
excursie în împrejurimile orașului Daugavpils. La început am vizitat Aglona.
Aglona este renumită în Letonia dar și dincolo de granițele sale datorită celei
mai importante catedrale catolice din țară, Basilica of the Assumption.
Următorul obiectiv a fost în Andrupene, la un muzeu al satului “Farmstead of
Andrupene”. Acesta este un complex autentic de case tradiționale letoniene
din secolul XIX (început de secol XX). De asemenea am avut oportunitatea de
a gusta preparatele bucătăriei tradiționale ale fermierilor letonieni și de a ne
bucura de dansurile și cântecele unui ansamblu tradițional letonian.



Ziua III

Prima întâlnire transnațională
LETONIA – 21-25 NOIEMBRIE 2016



Ziua IV

∗ Cea de a patra zi a întâlnirii transnaționale a început la ora 9:30.
Fiecare din noi a avut oportunitatea de a asista la diverse lecții
de Matematică, Fizică, Letoniană, Engleză și Chimie, cu tematică

Prima întâlnire transnațională
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de Matematică, Fizică, Letoniană, Engleză și Chimie, cu tematică
diversă. Lecțiile deschise au fost deosebit de interesante, bine
organizate și interactive. Profesorii au fost bine pregătiți și
politicoși iar elevii calmi și concentrați.

∗ Ulterior, am discutat despre diverse aspecte ale proiectului,
despre concluziile și interpretarea chestionarelor aplicate în
cadrul activității Brown Bag Lunch și despre alegerea logoului
proiectului.



Ziua IV

Prima întâlnire transnațională
LETONIA – 21-25 NOIEMBRIE 2016



Ziua V
În ultima zi a întâlnirii transnaționale din Daugavpils,

Letonia am evaluat activitățile desfășurate în cadrul
acesteia. Am concluzionat că obiectivele întâlnirii au fost
atinse. Tot în această ultimă zi am primit certificatele de
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atinse. Tot în această ultimă zi am primit certificatele de
participare în cadrul unei ceremonii foarte frumoase.

În partea a doua a zilei am vizitat muzeul Mark Rothko
Art Centre în fortăreața orașului Daugavpils. Este unicul loc
din Europa de Est în care pot fi văzute lucrările originale ale
lui Mark Rothko, dar și o expoziție de rochii și accesorii din
perioada Victoriană.



Gazdele noastre spaniole ne-au așteptat în holul hotelului și ne-au condus la școala 
lor: I.E.S. Antonio Dominguez Ortiz – serviciul, familia și pasiunea lor. Am apreciat munca lor ca 
fiind deosebit de dificilă și că singura  soluție pe care o dețin  pentru a gestiona  situațiile  în care 
sunt puși zi de zi este implicarea  totală – intelectuală și emoțională.  Pe lângă activitatea de 
profesor, acești oameni desfășoară o permanentă activitate de gestionare și consiliere a unor 
elevi cu majore probleme emoționale și de integrare socială. Zi de zi încearcă să le ofere căldură, 
suport, încredere. Am avut ocazia să vedem în școală o expziție cu lucrări realizate de elevi după 

A-II-A întâlnire transnațională 
Sevilla-Spania (feb.2017)

Ziua I

suport, încredere. Am avut ocazia să vedem în școală o expziție cu lucrări realizate de elevi după 
cele ale unui faimos pictor sevilian – Murillo și să ascultăm corul școlii. Ulterior a fost organizată 
o întâlnire având ca subiect conținutul și designul jurnalelor de conștientizare. S-au schimbat idei 
și s-au decis principalele direcții de urmat pentru a  pune împreună citatele din jurnalele de 
conștientizare într-o formă finală, ideală. Ulterior am observat cu ochii noștri relația părinte-
profesor-elev la liceul I.E.S. Antonio Dominguez Ortiz  și am mâncat împreună într-o atmosferă 
prietenoasă. În drumul spre hotel am admirat frumoasele gradini din centrul Sevilliei.

Mai târziu am vizitat “Barrio de Santa Cruz” - centrul vechi ce ne-a uimit cu arhitectura, 
istoria, luminile și umbrele sale dar și cu culorile și magazinele de artizantat. Atmosfera orașului 
vechi ne-a transpus înapoi în timp și ne-au făcut să ne simțim norocoși că suntem acolo.
Am încheiat ziua cu o masă delicioasă și cu puternicul sentiment că mai sunt multe de văzut, de 
învățat și de simțit.



A-II-A întâlnire transnațională 
Sevilla-Spania (feb.2017)

Ziua I



În cea de a doua zi programul a fost foarte interesant. Punctul central al 
acestuia a fost istoria Sevilliei.
Totul a început cu o plimbare în parcul Maria Luisa, a continuat cu o vizită la 
Primăria Sevilliei unde am fost întâmpinați de directorul liceului dar și de primarul 
orașului. Primăria, construită pe ruinele unui sit este compusă din două părți. 
Istoria acestei clădiri este foarte întortocheată însă toate evenimentele au stat 
sub semnul devizei lor: No& Do ( În numele Domnului). Această vizită a fost 

A-II-A întâlnire transnațională 
Sevilla-Spania (feb.2017)

Ziua II

sub semnul devizei lor: No& Do ( În numele Domnului). Această vizită a fost 
urmată de una încă și mai interesantă: magnificul Palat Alcazar – moștenire 
rămasă deopotrivă în urma arabilor, maurilor și spaniolilor. Nu știm dacă a fost 
mai interesantă arhitectura celor 4 palate în unul singur, mix-ul de culturi sau 
poveștile amuzante și picante ale ghidului.

Ulterior am vizitat Catedrala Sf. Maria și Turnul Giralda – rezistent la 
numeroase cutremue. De sus se putea vedea panorama orașului. În această 
catedrală se află și mormântul suspendat al lui Cristofor Columb. Acesta a fost 
înmormântat în multe alte locuri, ghidul spunând că a călătorit mai mult mort 
decât viu.
Prânzul a fost servit la un restaurant tradițional: Lobo Lopez. Nu mai trebuie spus 
că mâncarea a fost delicioasă.

La Mercado de Triana am avut ocazia să privim un minunat spectacol 
tradițional de flamenco, la Casa la Teatro. 



A-II-A întâlnire transnațională 
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Ziua II



A-II-A întâlnire transnațională 
Sevilla-Spania (feb.2017)

Ziua II



Cea de a treia zi a constat într-o excursie de o zi la Cordoba. În 
excursie am fost însoțiți de părinți și de elevi ai școlii.

Cordoba este un oraș construit de romani și datorită așezării 
strategice pe  râul Guadalquivir a devenit un port de mare 
importanță. Acum Cordoba are al doilea cel mai mare oraș vechi din 

A-II-A întâlnire transnațională 
Sevilla-Spania (feb.2017)

Ziua III

importanță. Acum Cordoba are al doilea cel mai mare oraș vechi din 
Europa – înregistrat în patrimoniul Unesco.

Excursia a început cu vizitarea sitului arheologic Medina Zahara. 
Am vizionat un video informativ, am vizitat ruinele cetății vechi, 
moschei, birouri, grădini, încăperi.

Am mâncat un prânz delicios cu preparate tradiționale din 
Cordoba, am vizitat centrul istoric începând cu Mezquita de Cordoba
– una din cele mai mari din Islam. Ulterior a fost preluată de evrei iar 
mai târziu de creștini – 1236.



A-II-A întâlnire transnațională 
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∗ Joi, 23.02 – echipa s-a reîntâlnit la liceul Antonio Dominguez Ortiz school, 
în Sevilla, la ora 9. Întâlnirea a avut ca prim subiect sugestiile pentru 
realizarea calendarului  pentru 2018 ( fiecare țară a prezentat munca la lunile 
pe care le-a avut ca responsabilitate). În urma discuțiilor a fost aleasă 
propunerea Letoniei.  Un alt subiect a fost stabilirea logoului final. Cel vechi a 
fost înlocuit cu unul nou realizat de  Letonia.

A-II-A întâlnire transnațională 
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Ziua IV

fost înlocuit cu unul nou realizat de  Letonia.
∗ De asemenea, s-a discutat despre realizarea uneia din activitățile următoare 

– Conferința culinară – activitate aflată în responsabilitatea noastră.  
Coordonatoarea a sugerat că ar fi bine ca toate țările să filmeze câte o rețetă 
tradițională în vederea realizării unei cărți de bucate cu rețete video.

∗ Un alt aspect a fost activitatea aflată în responsabilitatea Greciei, Equinox. 
Prezentarea activității și chestionarul aferent va fi transmis de 
coordonatoarea din Grecia cu 2 săptămâni înainte.

∗ A fost organizat un workshop, un concert, o vizită la Centro del Mudéjar și la 
Palácio de los Marqueses de la Algaba.
La finalul zilei a avut loc cina de rămas bun la restaurantul Carlos Baena,
prilej cu care au fost înmânate și certificatele de participare.



A-II-A întâlnire transnațională 
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Deși suntem abia în cea de a șasea lună a proiectul, deja putem spune
că am făcut pași semnificativi în direcția atingerii obiectivelor:

∗ Atât părinții cât și elevii se simt luați în considerare, încep să înțeleagă
importanța actului educațional, conștientizează că rezultatele lor nu sunt

Concluzii...

importanța actului educațional, conștientizează că rezultatele lor nu sunt
importante doar pentru ei ci și pentru familiile lor, pentru viitorul lor dar și
pentru noi, profesorii lor... În fapt, încep să înțeleagă că principalul motiv
pentru care noi ne-am ales această profesie, pentru care suntem zilnic
acolo pentru ei este că ne pasă cu adevărat.

∗ Conștientizarea acestui fapt atrage după sine implicarea lor și progresul
educațional și emoțional al lor, al părinților lor și, de ce nu, al nostru.

Mulțumim pentru atenție!


