
   

   
 

 

 

FIȘA PROIECT 

Nume instituție 

Rol în proiect 

Titlu proiect 

Tip Proiect 

Număr proiect 

Perioada de implementare 

Buget 

Parteneri europeni 

Parteneri locali 

Scopul proiectului 
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Inspectoratul școlar județean Iași 

Partener 

School Without Walls  

Parteneriat strategic Erasmus+ 

2016-1-TR01-KA201-034306 

01/09/2016 – 31/08/2018 

11175 €  

Direcția de educație din Trabzon-Turcia,  
Directoratul Regional de educație din Komotini
Primăria din Zywiec - Polonia 

Colegiul Economic Administrativ Iasi 
Complexul Național Muzeal Moldova 

Conștientizarea rolului activităților extrașcolare în viața 
elevilor și profesorilor și recunoașterea schimbărilor be
din viața acestora: creșterea încrederii în sine, atitudine 

pozitivă față de școală și societate, percepția pozitivă a 
profesorilor. 

1. stimularea creativității în contexte multilingvistice și 
multiculturale 

2. dezvoltarea și schimbul de bune practici între 

Grecia, Polonia și Turcia în domeniul activităților 
școlare și extrașcolare ce implică extinderea procesului 
educațional în muzee, instituții de cultură

3. dezvoltarea gândirii creative și reducerea abandonului 
școlar prin inițierea de activități extrașcolare atractive

4. încurajarea profesorilor să adopte metode pedagogice 
inovatoare 

5. dezvoltarea și îmbunătățirea competenței profesionale 
ale cadrelor didactice prin utilizarea resurselor cultural 

– istorice și de mediu pentru îmbunătățirea eficienței 
educației școlare și a procesului de dezvoltare a 
personalității elevului  

6. realizarea efectivă a unei rețele de colaborare
diferite organizații educaționale și culturale

La finalul implementării –septembrie 2018 vor fi disponibile 
principalele produse ale proiectului – “Pachet de bază 
instrumente inovatoare pentru învățare”, “Broșura de bune 
practici” și “Broșura cu planuri de lecții și activități 
extracurriculare”- vor ajuta la îmbunătățirea unor aspecte din 
sfera educației, precum: 
- diversificarea vieții școlare 
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- creșterea motivației elevilor pentru un comportament activ în 
procesul școlar  
- toleranță și respect între diferitele grupuri culturale-etnice și 
sociale; 
- creșterea competenței profesionale a personalului didactic și 

aplicarea de metode și abordări moderne în activitățile școlare 
și extrașcolare; 
- implicarea societății, a instituțiilor competente în rezolvarea 
problemelor și obiectivelor educaționale ale școlii. 

Detalii https://www.facebook.com/SWWalls/ 

 


