
  

,, Création d'une ONG dans le domaine de la santé et donc à but 

humanitaire à travers des débats participatifs virtuels et réels 

aboutissant à des conférences réelles pour une éducation à la 

citoyenneté” 

Tipul proiectului: KA2 – Erasmus+  

  

INSTITUȚII PARTENERE  

• Ortakoy 80 yil tl ve endustri „Meslek Lisesi”, Ankara, TURCIA  

• Lycée Collège International „ Honoré de Balzac”, Paris, FRANȚA,   

• Instituto de Educacion Secundaria „Beatriz Galindo”, Madrid, SPANIA,          

• Liceul Teoretic „Mihai Eminescu ”, Cluj-Napoca, ROMÂNIA  

• Școala Gimnazială „Horea”, Cluj-Napoca, ROMÂNIA  

• IPU - ISTITUTO DI SCIENZE PSICOPEDAGOGICHE E SOCIALI - 

PROGETTO UOMO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE  

  

ECHIPA DE PROIECT  

• DOBRESCU Simona Raluca – coordonator  

• CIOCAN Nicoleta-Lili 

• BODOCAN Niculina   

• POP Ildiko    

• POP Leontina    

  

OBIECTIVELE PROIECTULUI  

• Să promoveze toleranța, respectul față de ceilalți, simțul lor de autonomie  

• Promovarea înțelegerii managementului de proiect  

• Crearea unei rețele  de prevenire a bolilor  

• Crearea de idei în jurul inovațiilor științifice și a problemelor politice, intre 

tinerii europeni;  

• Să dea profesorilor instrumentele necesare pentru a crea propria lor simulare 

a Parlamentului  viitorilor cetățeni;  

• Construirea relațiilor și  crearea unei rețele între diferiții parteneri din cadrul 

proiectului și organizațiile internaționale (ONU, OMS, UNESCO ...)  

• Utilizarea platformelor de e-learning, un spațiu Netvibes, spațiu de e-Twining 

pentru a pregăti subiectele care vor fi discutate în cadrul conferințelor și 

dezbaterilor;  

• Experiență și cunoștințe, prin intermediul spatiilor digitale si a conferintelor;  

• Consolidarea legăturilor dintre lumea educației și lumea politicienilor;  

• Dezvoltarea   autonomiei la elev și  asigurarea că acesta devine un membru al 

societății care participă la viața socială și profesională;  

• Consolidarea cunoștințelor elevilor în ceea ce privește Uniunea Europeană și 

Parlamentul European.  

•  

  



MOBILITĂȚI CU ELEVII ȘI PROFESORII 

 

• Noiembrie 2016 – MADRID, SPANIA 

• Martie 2017 – PARIS, FRANȚA  

• Decembrie 2017 – PARIS, FRANȚA 

• Aprilie  2018 – MADRID, SPANIA; PARIS, FRANȚA 

• Septembrie 2018 –  CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA 

 

 


