Proiectul Erasmus+ Acţiunea cheie 2
Parteneriate şcolare în domeniul educaţiei şcolare - proiecte de
schimb interşcolar- cu titlul ” A better future if we are united”
(Acronim „Butterfly”), cu nr. de referință 2020-1-RO01-KA229080160-1

OBIECTIVE:
OBIECTIV PRINCIPAL:
Creșterea adaptării și integrării elevilor între 11-16 ani (cu nevoi speciale, din familii vulnerabile,
migranți și familii mixte) la viața academică și socială și scăderea ratei abandonului școlar prin
creșterea capacității de cooperare transfrontalieră și schimb de bune practici în şcoli prin
educaţie, cultură, mobilitate, informare-comunicare. Acestea pot fi cuantificate la finalul
implementării proiectului și chiar în perioada următoare prin rezultatele elevilor, implicarea
acestora în activitățile școlare și prezența acestora la școală.
OBIECTIVE SPECIFICE:
I. Mobilitatea a 25 de elevi, câte 5 din fiecare școală parteneră în proiect, între 11-16 ani, cu
nevoi speciale, din familii vulnerabile, migranți și familii mixte, pentru cooperarea
transfrontalieră a școlilor în vederea implementarii educației socială și de mediu pentru viitorii
cetățeni activi.

II. Crearea de programe durabile și fezabile de dezvoltare școlară și de pregătire a elevilor pentru
a deveni adulți (învățarea drepturilor omului/copiului, socializare, dezvoltarea inteligenței lor
emoționale), curriculum școlar adecvat.
III. Promovarea incluziunii, diversității, egalității, echilibrului de gen și nediscriminării în
domenii precum educația, formarea și dezvoltare profesionala a tinerilor. Programul va sprijini
proiecte care promovează valorile comune, egalitatea, nediscriminarea și incluziunea socială,
inclusiv pe cei care suferă de afecțiuni medicale; proiecte care urmăresc să stimuleze dezvoltarea
abilităților sociale, civice și interculturale, siguranța și bunăstarea online în lumea digitală și să
combată discriminarea, segregarea, rasismul, agresiunea (inclusiv agresiunea cibernetică,
violența, știrile false și alte forme de dezinformare online) prin: învăţarea drepturilor
omului/copiului, socializare, dezvoltarea inteligenţei emoţionale.
IV. Identificarea progreselor înregistrate în recuperare, educație, integrare socială și combaterea
fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin măsurarea rezultatelor elevilor, a frecvenței
școlare, a implicării acestora în activitățile școlare.
V. Actualizarea și dezvoltarea materialelor și instrumentelor digitale utilizate pentru studiu,
pentru proiecte de parteneriat strategic: pe platforma eTwinning.
VI. Implicarea întreprinderilor sau a altor actori socio-economici în proiecte (participarea la
proiecte derulate de Sapiens Systems SRL).
VII. Încurajarea durabilității și transferabilității proiectului de produse și practici inovatoare
(parteneriate școlare, cursuri deschise, cluburi școlare, ateliere interactive, dezvoltarea abilităților
de comunicare, feedback).
VIII. Participarea la proiecte aparținând persoanelor cu nevoi speciale - cu implicarea ONG-ului
Active Watch.
IX. Participarea la proiecte aparținând adolescenților cu oportunități reduse și proiecte de
încurajare a incluziunii sociale (inclusiv refugiați, solicitanți de azil, migranți) - reprezentanți ai
comunității migranților.
X. Implicarea în proiecte aparținând școlilor, autorităților locale și ONG-urilor (Crucea Roșie,
ICNUR), invitarea unui reprezentant al comunitatii din sectorul 6 / Capitală / Administrația școlii
/ părinții.
La nivel organizațional: dezvoltarea unui climat academic incluziv, creșterea prestigiului școlii la
nivel comunitar, creșterea ratei de implicare a comunității în viața academică.

Echipa de management şi gestiune a proiectului Erasmus +, Acţiunea cheie 2 Parteneriate
şcolare în domeniul educaţie şcolară - proiecte de schimb interşcolar cu titlu ”A better future if
we are united” cu nr. de referință 2020-1-RO01-KA229-080160-1, avand perioada de
implementare în perioada 01.09.2020-31.08.2022, are următoarea componenţă:
1.Coordonator general si manager de proiect: d-na Cireș Adriana, fondator, coordonator,
implementator al proiectului, coordonatorul de proiecte internaționale al Școlii Gimnaziale Nr.
117, București;
2. Responsabil financiar: d-na Gogoncea Camelia, contabil, responsabil financiar cu toate
operatiunile bancare si financiare ale proiectului;
3.D-l Ilici Tvetislau Sidorian, reprezentant legal al Scolii Gimnaziale Nr. 117, Bucuresti,
responsabil cu evaluarea al proiectului;
4.D-na Stoica Adriana, profesor al Scolii Gimnaziale Nr. 117, Bucuresti, responsabil cu
monitorizarea al proiectului;
5.D-na Mirescu Corina, director adj. al Scolii Gimnaziale Nr. 117, Bucuresti, responsabil cu
diseminarea proiectului.
Echipa de implementare a proiectului are următoarea componenţă:
1. Responsabil promovarea proiectului şi diseminarea şi multiplicarea rezultatelor proiectelor –
d-na Cireș Adriana, coordonatorul de proiecte internaționale al școlii;
2. Responsabil promovarea proiectului şi diseminarea şi multiplicarea rezultatelor proiectelui, dna Mirescu Corina, director adj. al Scolii Gimnaziale Nr. 117, Bucuresti;
3. Responsabil evaluare şi monitorizare a activităţilor şi a rezultatelor proiectului – d-l. Ilici
Tvetislau Sidorian, reprezentant legal al Scolii Gimnaziale Nr. 117;
4. Responsabil evaluare şi monitorizare a activităţilor şi a rezultatelor proiectului – d-na Stoica
Adriana, profesor al Scolii Gimnaziale Nr. 117, Bucuresti;
5. Responsabil cu realizarea operatiunilor bancare si financiare ale proiectului – d-na Gogoncea
Camelia, contabilul Scolii Gimnaziale Nr. 117, Bucuresti.

