ȘCOALA GIMNAZIALĂ” POROLISSUM” ZALĂU

Titlul proiectului: “START UP! Boost your entrepreneurial spirit early on!”
Tipul proiectului: Erasmus+, acțiunea KA2, domeniul Educație școlară
Număr referință: 2018-1-ITO2-KA229-048604_1
Beneficiar: Școala Gimnazială Porolissum, Zalău
Parteneri: Școala Umraniye Atakent Ugur Okullari, Istanbul-Turcia
Școala Media Statale Giuseppe Mazzini, Marsala-Italia
Școala SOU Georgi Karavelov, Shivachevo-Bulgaria
Perioada proiectului: 1.09.2018-31.08.2020
Grup țintă: 8 profesori, 24 de elevi, părinți,comunitate locală
Coordonator: prof. Săbăduș Daniela
Obiectiv general: Educație de calitate, furnizată elevilor, prin dezvoltarea competențelor cheie,
care să faciliteze o carieră școlară de succes, pentru toți elevii, în vederea integrării ulterioare pe
piața muncii, națională sau internațională.
Obiectivele specifice
O1- Să dezvoltăm spiritul de inițiativă al elevilor
O2- Să permitem identificarea oportunităților de pe piața muncii europeană
O3- Să promovăm diversitatea culturilor europene
O4- Să sprijinim elevii să dobândească cunoștințe de bază legate de antreprenoriat
Impact/Rezultate așteptate
- Profesorii participanți la această mobilitate au prezentat școlile în care își desfășoară
activitatea, localitățile în care locuiesc, țara lor natală. Au interacționat unii cu alții, s-au
împrietenit, și-au adresat întrebări unii altora, pentru a identifica cât mai multe oportunități de
pe scena europeană, exersându-și astfel cunoștințele de limba engleză.
- Profesorii din toate cele patru țări au promovat aspecte legate de cultura și tradițiile fiecărei
țări, învățând astfel cât de important este să fim toleranți și să arătăm respect tuturor,
indiferent de naționalitate. Au fost prezentate principalele obiective turistice ale României,
Italiei, Turciei și Bulgariei.
- Un dicționar de business ca produs final
Activitățile proiectului
- Septembrie- octombrie 2018: promovarea proiectului la nivelul școlii, constituirea
echipei de proiect, derularea procedurii de selecție a participanților la mobilități, confirmarea
participării la cursurilor selectate, derularea procedurilor de selecție a mijloacelor de
transport, locații de cazare, semnarea contractelor de furnizare de cursuri, elaborarea codului
de conduită, sesiuni de informare pentru echipa de proiect, stabilirea programului de
deplasare, aranjamente de călătorie, cazare, pregătire lingvistică și consiliere de călătorie

- noiembrie 2018, mobilitate în Turcia
- decembrie 2018, lansarea proiectului
- ianuarie 2019, plantare sere Erasmus+
- februarie 2019, redactarea „ logo” - ului
- martie 2019, mobilitate Bulgaria
- aprilie 2019, diseminare Consiliu Profesoral
Strategii de diseminare a rezultatelor și a bunelor practici
- pe pagina web a școlii : www.scoalaporolissum.ro
- pe pagina Facebook a școlii : https://www.facebook.com/ScoalaPorolissum
- în cadrul unor activități metodice: Consiliului profesoral al școlii; Cercuri pedagogice;
Comisii metodice
- în cadrul unor reuniuni cu parteneri educaționali: Ședințe cu părinții; întâlniri cu
antreprenori locali; Mass media
Dovezi :
- procese verbale
- fotohrafii și colaje foto
- prezentări Power Point
- materiale de promovare : banner, pliante ;
- colțul Erasmus+
Din activitățile proiectului:

DIRECTOR,
Prof. Pavel Aurelia

ÎNTOCMIT,
Prof. Săbăduş Daniela

