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„TOGETHER  NOW  FOR  THE  FUTURE   

OF  OUR  PLANET” 

la COLEGIUL NAȚIONAL ”TUDOR ARGHEZI” din TÂRGU-

CĂRBUNEȘTI 

 

 



Perioada desfășurării proiectului 

Proiectul se desfășoară în perioada 

01.09.2019 – 31.08.2021 și este finanțat 

cu sprijinul Uniunii Europene prin 

Programul Erasmus+. 
 



Parteneri 

Parteneri în acest proiect sunt : 

-  Cehia - coordonatorul proiectului ; 

-  România - Colegiul Național ”Tudor Arghezi” Târgu-

Cărbunești; 

-  Italia; 

-  Turcia; 

-  Slovenia. 

 



Grupul țintă 

Grupul țintă al acestui proiect îl constituie 

elevii cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani. 



Ce sunt parteneriatele strategice? 
Sunt proiecte care creează "punți" de legătură între 

parteneri din mai multe țări, cu scopul de a crește 

cooperarea internațională prindezvoltarea de produse 
educaționale de calitate și inovatoare. 

Având în vedere faptul că în cazul proiectelor de 

mobilitate accentul este legat de dezvoltarea 

persoanelor (fie beneficiari, fie personal al 

organizațiilor implicate), parteneriatele strategice le 

completează în mod natural prin accentul care cade în 
special pe dezvoltare organizațională. 



Scopul parteneriatelor strategice 

Proiectele de parteneriat strategic în 
domeniul Educatie școlara îşi propun să 

sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau 

implementarea de practici inovatoare, 

precum şi implementarea de iniţiative 

comune cu scopul promovării, cooperării, 

ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi 

schimbului de experienţă la nivel european. 
  



Proiecte pentru susţinerea 
schimbului de bune practici 
(fără produse intelectuale)      

 Se axează pe procesul de învățare și pe activități în 

sine. 

  Acest tip de proiecte oferă posibilitatea organizațiilor 

implicate să lucreze la nivel transnațional, împărtășind 

și confruntând idei, practici sau metode de lucru, 
producând de asemenea rezultate tangibile. 

 În cadrul proiectelor pentru susţinerea schimbului de 
bune practici exista un format specific: Parteneriatele 

de schimb interşcolar. 

 



Ce sunt parteneriatele strategice în 
domeniul școlar? 

 

   Parteneriatele strategice în domeniul 

școlar reprezintă o variantă flexibilă 

de cooperare între parteneri din ţări 
diferite. 

 

 

 
 



Scopul activităţilor propuse în cadrul 
proiectelor 

 Activităţile propuse în cadrul proiectelor trebuie să contribuie la 
atingerea obiectivelor stabilite la nivelul Programului Erasmus + pentru 
domeniul școlar şi pot include o varietate din cele prezentate mai jos: 

 Schimbul de experiență și bune practici, desfășurarea de 
activități de învățare reciprocă și ateliere de lucru; 

 Efectuarea de cercetare comună, sondaje, studii și analize; 

 Facilitarea recunoașterii și certificării aptitudinilor și 
competențelor la nivel național prin corelarea lor cu cadrele 
europene și naționale de calificare și cu ajutorul instrumentelor 
de validare ale UE; 

 Promovarea cooperării între autoritățile locale și/sau regionale 
cu rol educational situate în țări participante la Program cu 
scopul de a sprijini dezvoltarea strategică prin proiecte în care 
sunt implicate școli și alte organizații active pe piața muncii sau 
în domeniul educației, formării și tineretului; 

 
 



 

“Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. 

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea 

exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia 

Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care 

conţinutul informaţiei va fi folosit.”  

 


