
Ce este programul 

ERASMUS+?  

ERASMUS+ este noul program al 

Uniunii Europene care se adresează 

următoarelor domenii: educație, 

formare, tineret și sport pentru 

perioada 2014-2020 având ca și 

obiective dezvoltarea competențelor și 

a capacității de inserție profesională 

prin oferirea unor oportunități de 

educație, formare și activități de tineret 

sau sport.  

 

Care acțiuni sunt sprijinite?  

 Acțiunea KA1 (proiecte de 

mobilitate)  

 Acțiunea KA2 (parteneriate 

strategice) 

 Acțiunea KA3 (dialogul structurat)  

 

Priorități:  
educația școlară : se va acorda 

prioritate proiectelor care 

contribuie la îmbunătățirea 

rezultatelor tinerilor, în special a 

celor cu risc de părăsire timpurie 

a școlii și cu abilități de bază 

scăzute.  

ERASMUS+  ACȚIUNEA 

CHEIE 2 (KA_2) 
Romanian Team 

Programul Erasmus este unul 

dintre cele mai mari programe 

de consolidare a culturii  

Rupe barierele = 

pentru a îmbunătăți înțelegerea 

și comunicarea între oamenii 

care au opinii diferite 

Fără prejudicii = fără nici o 

pierdere sau renunțarea la 

drepturi sau privilegii.  

Break barriers –  

No prejudice 
Strategic Partnership  

between schools  
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ   
„GHEORGHE BANEA” 

MĂCIN 



 PROIECT ERASMUS + 

„Break Barriers – No Prejudice” 
Nr. de referinţă 2016-1-TR01-KA219-035243_3. 

 

Obiectivul principal al 
proiectului este: Conștientizarea și 

eliminarea barierelor imaginilor/ 

prejudecăților astfel încât elevii să 

înţeleagă aspectele pozitive şi negative, şi 

să aducă propria lor contribuţie la 

îmbunătăţirea procesului educaţional la 

nivel european. 

Obiective: 
 creşterea  gradului de conștientizare și 

eliminarea barierelor imaginilor / 

prejudecăților 

 dezvoltarea  gândirii critice, 

deprinderilor de viață și acompetențelor-

cheie de bază, 

 crearea cadrului adecvat în școlile 

europene pentru a lucra pe tema 

stereotipului și prejudecăților, pentru a le 

depăși; 

creşterea competențelor interculturale, 

sociale și de comunicare ale profesorilor 

și elevilor; 

 promovarea utilizării TIC în 

desfășurarea activităților și comunicarea 

cu partenerii cu privire la toate aspectele 

implicate de proiect; 

 promovarea furnizarea și evaluarea 

competențelor cheie, inclusiv competențe 

de bază și competențe transversale în 

special în spiritul antreprenorial, limbi 

străine și abilități digitale; 

ACTIVITATEA 

INTERCULTURALĂ 
Cuprinde rezultatele activităților 

desfășurate în primul trimestru și anume: 

CLUB UE 

A36 - Clubul Diversitate pentru 

promovarea unor acțiuni care fac 

diferența 

CLUB DE DRAMA 

A40- transformarea într-un spectacol pe 

tema "În căutarea aspectelor culturale."/  

"Descoperă cultura." 

MUSIC CLUB 

A43 – Să cântăm împreună 

MEDIA CLUB  

A52 Publicarea unui buletin informativ  

 

REZULTATE AȘTEPTATE  

 conștientizarea valorilor culturale și 

promovarea acestora 

 creşterea  gradului de conștientizare și 

eliminarea barierelor imaginilor / 

prejudecăților 

 dezvoltarea relațiilor interculturale, 

sociale și de comunicare ale 

profesorilor și elevilor; 

 dezvoltarea unei mai bune înțelegeri a 

elevilor, și capacitatea de reacție la 

diversitatea socială, lingvistică și 

culturală; 

  promovarea echității și incluziunii în 

educație, formare profesională, care să 

permită un învăţământ de  calitate pentru 

toți precum și să prevină abandonul și să 

promoveze participarea grupurilor 

dezavantajate în societate; 

 dezvoltarea unei mai bune înțelegeri a 

elevilor noștri, și capacitatea de reacție la 

diversitatea socială, lingvistică și culturală;  

 evidenţierea calităţii și relevanța ofertei 

de învățare în educație, de formare prin 

dezvoltarea unor abordări noi și inovatoare, 

precum și sprijinirea diseminării celor mai 

bune practici; 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI: 

Activitățile principale ale proiectului 

vor fi desfăşurate prin implicarea elevilor din 

cluburi create la nivelul fiecărei şcoli (7). 

Acestea vor avea sarcini de activități realiste și 

utile care va dezvolta elevilor abilități de bază, 

aptitudini artistice, stima de sine, abilități 

antreprenoriale, TIC și competențe lingvistice. 

Numărul de participanți și a rezultatelor 

acestor activități va urmări succesul 

rezultatelor obținute. Toate activitățile vor fi 

înregistrate în videoclipuri, raportate în 

documente în cee ace priveşte  numărul de 

participanți, rezultate, eficacitate, etc.) 


