
 

 

 

REUNIUNEA TRANSNAȚIONALĂ 

din cadrul Proiectului de parteneriat strategic ERASMUS+, acțiunea KA2 

„Thinking Allowed: Teenage Students have their say on Human Rights” 

(nr. KA201 2017-1-IT02-KA201-036804 

B39G17000930007    ) 

 

 

În perioada 16-19 octombrie 2017, a avut loc în Italia, la Avellino, în regiunea Campania, 

Reuniunea Transnațională a proiectului de parteneriat strategic, realizat cu sprijinul financiar al 

Comisiei Europene în cadrul Programului ERASMUS+, acțiunea KA2 – parteneriate strategice în 

domeniul educației școlare, „Thinking Allowed: Teenage Students have their say on Human Rights”. 

Evenimentul a reunit profesori coordonatori din cinci țări (Italia, Franța, Romania, Grecia și Spania) 

pentru a discuta despre strategiile de lucru și procedurile de implementare și de diseminare a acestui 

proiect european în școlile partenere, în perioada 2017-2019.  

La reuniune au participat reprezentanți ai instituției coordonatoare, Liceo Statale Publio Virgilio 

Marone, Avellino, Italia și ai școlilor partenere Ies San Rosendo, Mondoñedo, Spania, Liceul 

Tehnologic „Mihai Eminescu" Dumbrăveni, jud.Suceava, România, Liceul La Martinière Monplaisir, 

Lyon, Franța, A’rsakeio Geniko Lykeio Psychikou, Atena, Grecia, precum și un reprezentant al unei  

instituții italiene partenere (Formamentis s.r.l., Roma) care va organiza la Avellino, în luna ianuarie 

2018, un stagiu de formare pentru profesorii însărcinați cu implementarea proiectului în cele cinci școli 

implicate.  

Întâlnirea a cuprins atât activități de colaborare, organizare și schimb de bune practici pentru o 

bună desfășurare a proiectului (stabilirea calendarului mobilităților, distribuirea sarcinilor de lucru și a 

responsabilităților pentru fiecare partener, stabilirea criteriilor de selecție pentru elevi, organizarea unei 

întâlniri cu conducerea școlii, profesorii, elevii și părinții interesați de proiect), cât și activități care au 

vizat sudarea echipei de proiect și promovarea regiunii Campania, din punct de vedere turistic. 

   

prof. Alexandra Sîrghi 

 

 

Proiectul „Thinking allowed - Teenage students have their say on Human Rights” este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene 

în cadrul Programului ERASMUS+, acțiunea KA2 – parteneriate strategice în domeniul școlar. Informațiile furnizate reprezintă 

responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care este folosit conținutul acestor 

informații.   



 

 

 

 

 


