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Obiectivele
proiectului

  În faţa diferențelor de statut,considerații şi poziții
constante între bărbaţi şi femei în societatea actuală,
proiectul nostru vizează :

PSă promoveze egalitatea între genuri pe lângă

ansamblul comunității educative. 

Să promoveze dreptatea socială în Europa de

mâine 

Să distrugă prejudecățile despre ce trebuie să

devină fetele şi băieţii ,elevii sunt deja bine

ancorați în cotidian 

Să reflecteze asupra stereotipurilor de gen

pentru a le combate mai bine

Sa deconstruiască fundamentele raporturilor de

gen

 

 



ACŢIUNI

 

Pentru a acționa împotriva stereotipurilor , noi am făcut alegerea
de a construi acest proiect în parteneriat cu 4 şcoli :

 

România

Finlanda 

Grecia

 Franța

Trei ONG(Spania, Italia  şi Franța)

 

 

 

Diversitatea teritoriilor partenerilor europeni permite
să tratăm subiectele noastre plecând de la țările din

cele patru colţuri ale Europei (Nord/Sud -
Est/Vest),implantate jumătate în zonele rurale şi

cealaltă jumătate în zone urbane.



ACTIVITATI

eTwinning - Bune practici la

școală  9o Dimotiko Sxolieo

Alexandropoulis.
În 5 februarie  2020, școala
noastră a organizat un
eveniment în cadrul lui profesorii
şi părinții au fost informați
despre proiectele eTwinning 
 care au loc în școala noastră.
Publicul a fost informat despre
avansarea proiectului Erasmus+
care a debutat în școala noastră
în acest an şi asupra activităților
şi a mobilităților la care elevii vor
participa;



ACTIVITATI 

 Elevii noștri lucrează
la poveștile din proiect.
Ei participă şi dezvoltă
capacități graţie
acestei colaborări cu
alte şcoli din Europa.

Școala Gimnaziala SuteștiJ



ACTIVITATI

Elevii şcolii Pierre de
Ronsard de Vayres
lucrează la desenele
pentru poveşti.
Culori şi forme
minunate!!

Se lucrează la poveşti în şcoală 

Pierre Ronsard, Vayres

 



 Schimbul în Finlanda

 

Găzduiți de  școala
Aarnivalkea, elevii au
putut să se întâlnească
şi să învețe să se
cunoască prin mici
jocuri în engleză , prin
prezentarea ţării lor.
Au lucrat la poveștile pe
care le-au studiat.

Au vizitat capitala
Finlandei,
 Helsinki



ŞCOLIILE PARTENERE 

 

Școala Pierre  Ronsard,  Vayres

 Are vreo cinci sute de elevi , într-o localitate  de 900
locuitori , la 50 km de Limoges. Școala are proiecte care
vizează :
Ameliorarea de ,,a trăi împreună " 
Deschidere culturală.
Bunăstarea elevilor

Școala Gimnazială Sutești

este o școală care se găsește într-o zonă rurală, Sutești ,o
comună aproape de orașul  Drăgăşani care este la 4 km în
județul Vâlcea, regiunea Oltenia. 



ŞCOLILE

PARTENERE

 

9o Dimotiko Sxolieo Alexandropolis este
o școală  primară din Alexandropolis în
nordul  Greciei , cu aproape   320 elevi 
 de la 
6 la 12 ani,elevi care provin din orizonturi
sociale ,economice şi culturale variate şi
având nevoi educative diferite.

Aarnivalkea School, Spoo
Școala  Aarnivalkea este o școală primară cu
aproape 300 elevi, în  Tapiola, Espoo.



PARTENERII

AIFED  este  o organizație regională care lucrează
în domeniul educației,culturii,incluziunii şi
locurilor de muncă,din Granada, Spania.
Ea lucrează în principal în promovarea şi
gestionarea formării , inovației şi locurilor de
muncă în diferite domenii de educație şi cultură.

Aux Couleurs du deba este o asociație care s-a
înființat î n  2008 în Bordeaux ,  organizează proiecte
europene cu numeroși parteneri locali  pentru a aduce
Europa pe teritoriile noastre şi să permită tinerilor din
cartiere şi tinerilor în situație de handicap să trăiască o
experiență în străinătate. 

În inima culturii sale se găsesc valorile de
calitate, de integritate şi respect ,de spirit de
întreprinzător ,beneficii şi cetățeniei: să-ţi
imaginezi o lume în care lucrul şi cunoașterea
sunt oportunităţi ale dezvoltării personale şi
dezvoltării economice. 
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