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REZULTATE
La finalizarea tuturor activitatilor de mai sus ne 

asteptam sa obtinem urmatoarele rezultate: 

Conștientizarea cauzelor și efectelor crizei din 

Orientul Mijlociu și a influxului de refugiați 

-Sensibilizarea tuturor comunităților școlare 

(părinți, profesori, studenți) împotriva 

xenofobiei, rasismului și discriminării de orice fel 

- Ameliorarea fricii și prejudecăților, schimbarea 

mentalității 

- Trezirea solidarității și a interesului elevilor 

pentru activitățile de voluntariat prin creșterea 

cunoștințelor despre refugiați și problemele lor 

- Dezvoltarea abilităților de dezbatere și 

colaborare între toți profesorii și studenții tuturor 

instituțiilor participante 

- dobândirea cunoștințelor despre istoria și 

cultura țărilor participante 

- Dezvoltarea competențelor lingvistice și a 

competențelor TIC 

- Promovarea conștientizării importanței 

diversității culturale și lingvistice în Europa. 

- Toleranța și acceptarea altor culturi 

 

În final, "Nu-i numiți criza, este o 

provocare care poate fi 

rezolvată". 
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Metodologia aplicată 
va fi experimentală, 

astfel încât să se urmărească 
învățarea colaborativă, 
creativitatea și inovația. 
Profesorii vor ghida 
activitățile de cooperare 
online în rândul studenților 
pentru a desfășura activități 
de echipă multinaționale. Vor 
fi folosite diferite mijloace 
pentru a face acest lucru 
posibil: spațiul virtual 
eTwinning, site-ul 
proiectului, pagina de proiect 
Facebook, videoconferințele, 
e-mailurile. Vom promova tot 
felul de activități hands-on și 
on-line, stimulând 
creativitatea studenților, 
munca în echipă, jocurile de 
rol, abilitățile de rezolvare a 
problemelor bazate pe 
principiile metodologiei 
experimentale. 



  

 

REUNIUNI: OBIECTIVE  
 

1. Schimbul de tehnici de 
predare și bune practici 

legate de integrarea 
refugiaților 

 
2. Dezvoltarea instrumente 
care să faciliteze adoptarea 

de către tinerii refugiați a 
comunităților locale; 

 
3. Dezbaterea constructivă 
care urmărește atenuarea 

temerilor, a reacțiilor 
rasiste și a discriminării; 

 
4. Îmbogățirea cunoștințelor 

participanților cu privire la 
criza actuală a refugiaților în 

Europa, istoria, geografia, 
cultura și competența 

lingvistică de dezvoltare și 
abilitățile TIC. 

PARTENERI 

Transnational Project Meetings 

  

 TPM 1 Portugal January 2019 – 
„Management of the project” 

 TPM 2 Poland January 2020 - 
“Examples of good practices of 
receiving refugees from Europe-
an countries” 

TPM 3 Romania June 2021 - 
"Facilitating Integration and De-
veloping Skills for an Independ-
ent Refugee People„ 

 

SP-SCHOOL-EXCH - Short-term 
exchanges of groups of pupils 

 

 C1 Germany April 2019 - “Give 
their story a face” 

 C2 Italy October 2019 - Find, 
share, analyses poems inspired 
by Immigrant and Refugee is-
sues”. 

 C3 Czech Republic May 2020 - 
Film Festival - about immigrants 
and refugees 

 C4 France October 2021- Pro-
moting intercultural dialogue 

 C5 Greece March 2021 - School 
Street Festival of Art and Ac-
ceptance for Refugees. 

3. Republica  Cehă : Střední 
průmyslová Stredni 
prumyslova skola Emila 
Kolbena in Rakovnik. 

1. Portugalia : Centro 

de Estudos e Formação 

Profissional Diogo Dias 

Melgaz, unipessoal, Lda 

in Cuba 

2. Franta : Lycee Toulouse 
Lautrec in Bordeaux  

4. Polonia Technikum 
Nr 15 im. Tomasza 
Klenczara  in 

5. Germania : Ev. 

Jugendhilfe Iserlohn in 

Hagen   

 

     6.Italia: Istituto 

Istruzione Superiore 'E. 

Majorana - A. Cascino’ in 

Piazza Armerina 

 

7. Grecia: 2o Gymnasio 
Drapetsonas in  Drapetsona 


