
 

 

   

 

 

 

 

 

I LEARN , YOU LEARN 

BUT TOGETHER 

WE DOUBLE LEARN 
 

PROIECT DE PARTENERIAT STRATEGIC  ÎNTRE ȘCOLI, 2017 - 2019 

Nr. 2017-1-ES01-KA219-038005_4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coordonator: Parteneri: 

         

    

 

Orizont de timp: 1octombrie 2017- 30 septembrie 2019 

   Obiectivul principal: promovarea educaţiei incluzive, adaptarea procesul instructiv-

educativ la caracteristicile, interesele şi nevoile personale ale elevilor prin utilizarea teoriei 

inteligenţelor multiple și a unei metodologii bazată pe cooperare.  

Obiective specifice: 

 promovarea unei educaţii incluzive în care elevii sunt punctul central al procesului de 

învăţare; 

 elaborarea unei metodologii bazate pe inteligenţele multiple; 

 învăţarea muncii în echipă; 

 dezvoltarea competenţelor lingvistice în limba engleză; 

 dezvoltarea calităţii centrelor noastre educative;  

 cunoaşterea culturii şi caracteristicilor altor ţări europene; 

 promovarea socializării elevilor în întâlnirile cu elevii parteneri; 

 dezvoltarea competenţelor elevilor pentru a-i ajuta să devină cetăţeni europeni; 

 implicarea familiilor elevilor în viaţa şcolii; 

Grupul țintă - cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, elevi care provin din 

grupuri dezavantajate, cu vârste cuprinse între 10-12 ani.  

Activităţi de învăţare/predare/formare: 

Activitatea C1- Martie 2018 - Guadalajara, Spania - Activitate de formare pe termen scurt, 

asistență la ore, atelier de lucru/seminar pe tema ,,Teoria Inteligențelor Multiple”. 

Activitatea C2 - Septembrie  2018 - Binerowa, Polonia - Schimb de experiență cu elevi pe 

termen scurt, asistențe la ore și workshop-uri pe temele: 

1. Cum să dezvolți Inteligențele Multiple ale elevilor cu ajutorul jocurilor și artei sau 

activităților sportive; 

2. Munca în grupuri/învățare prin cooperare; 

Activitatea C3 - Mai 2019 - Tulcea, România -  Schimb de experiență, pe termen scurt, 

cu elevi , asistențe la ore și workshop-uri pe temele: 

1. Cum să implici toți elevii la oră;  

2. Munca bazată pe cooperare în grupuri; 
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3. Întrajutorarea;  

4. Motivarea și menținerea atenției elevilor; 

Activitatea C4 - Septembrie 2019 - Heraklion, Grecia – Formare,pe termen scurt, a 

personalului didactic, asistențe la ore și workshop-uri pe temele: 

1. Utilizarea TIC pentru a crea lecții atractive pentru elevi; 

2. Proiectarea activităților ce implică diferitele tipuri de inteligențe; 

3. Evaluarea proiectului; 

Rezultate aşteptate 

 Ghid pentru profesori; 

 Carte de referinţă cu toate activităţile proiectate de parteneri pentru 

promovarea şi dezvoltarea diferitelor inteligențe multiple; 

 carte de jocuri tradiţionale; 

 Fiecare şcoală va organiza o zi olimpică care va fi desfăşurată o dată pe an pe 

un stadion public; 

 Obținerea de către elevii implicați, a paşaportul lingvistic european pentru 

validarea nivelului A1- A2. 

 


