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1. Obiective 

2. Parteneri 

3. Initiative locale 

4. Activități 

5. Impact estimat 
 



 
 ComeOn! are ca scop promovarea cetățeniei active atât în rândul 

persoanelor în  vârstă cât și al tinerilor printr-o experiență formativă 
de voluntariat între generații bazată pe dezvoltarea de proiecte de 
inovare socială ce vizează îmbunătățiri teritoriale și comunitare prin 
colaborări fizice și virtuale (Phyrtual)- elemente esențiale în 
exercitarea efectivă a învățării sociale și inovării 

 

 

 Prin participarea la această experiență educațională, seniori , elevi de 
liceu și profesori din țările implicate în proiect vor consolida și 
dezvolta competențe-cheie transversale, cum ar fi a învăța să înveți, 
competențele sociale, civice și culturale rezolvarea problemelor și 
antreprenoriat, digitale, și competența mediatică. 

 

 



2. Parteneriat 

 Fondazione Mondo Digitale (FMD), Italy 

 The University of Edinburgh (UEDIN), UK 

 FUNDETEC, Spain 

 LUNARIA, Italy 

 School Inspectorate of Iasi County (ISJI), Romania 

 Budapest Cultural Centre (BMK), Hungary 

 International Child Development Initiatives (ICDI), 

Netherlands 

 
 



3. Inițiative locale 

 

 Punți intre generații- Liceul teoretic “Vasile 
Alecsandri” 

 Cursul TIC pentru vârstnici: ISJ Iași 

 Bunicii mei sunt ….. COOL!- Colegiul 
“Costache Negruzzi”, Iași 

 
 



4. Activități 
 
 

 crearea unei rețele de "voluntari 21" de toate vârstele care să își împărtășească 

experiențele și competențele pe proiecte de inovare socială; 

 un sistem modular și adaptabil al conținutului deschis și axat pe competențe de viață și 

comportament uman pozitiv, incluzând cunoștințe, metodologii, practicile de inovare 

socială și spiritul antreprenorial pentru îmbunătățirea comunității ; 

 construirea în comunitate a mediului Phyrtual bazat pe cunoaștere, inovare socială, 

integrarea teritorială cu mediul virtual: Phyrtual.org.  

 cursuri pilot de formare în inovarea socială integrate în activitatea concretă 

 identificarea și implementarea de micro - proiecte referitoare la inovarea socială - 

seniori și elevi - la nivel local în țările partenere  



5. Impact estimat 

 

 
- dezvoltarea și testarea unei abordări intergeneraționale, în mediu de 

învățare de tip peer - to-peer care să permită seniorilor din diferite țări ale 

UE să devină protagoniști de inovare socială în comunitățile lor, 

conducând la îmbogățirea competențelor de viață, valorile și atitudinile 

pozitive umane . 

 

 



Responsabilități ISJ Iași: exploatarea rezultatelor proiectului 

Valorificarea = diseminare + exploatare 
 
 

Diseminarea = un proces planificat care oferă informații despre rezultatele 
proiectului pentru principalele părți interesate. 

 
Exploatarea = un proces planificat care convinge atât indivizii cât și factorii de 

decizie să adopte rezultatele proiectului și să le utilizeze în proiecte locale, 
regionale, naționale și europene. 



Exploatarea 

Multiplicare 

(nivel micro și mediu) 

Mainstreaming  

(nivel mediu și macro) 

Multiplicare sau valorificarea dimensiunii practice: urmează o strategie 
structurată, utilizatorii finali sau beneficiari pentru a obtine rezultatele proiectelor. 
Mainstreaming sau valorificarea dimensiunii politice: un proces planificat care 
încearcă să integreze rezultatele obținute în politicile locale, regionale, naționale sau 
europene. 



•Scopul exploatării: 
 

•  să sprijine sustenabilitatea proiectului, 

•  să promoveze integrarea experiențelor de succes ale proiectului 

•  să definească cele mai bune practici  



Activități – Exploatarea rezultatelor 

ISJ LEADER 

Identificarea actorilor cheie la nivel național; 
Construirea bazei de date de contact a părților 

interesate; 
Organizarea a 2 evenimente naționale; 
Implicarea părților interesate în cadrul Conferinței 

finale; 
Livrare de materiale de proiect de promovare a 

actorilor-cheie; 
Definirea Acordului de exploatare; 
Crearea rețelei de "Voluntari 21". 



Kick off meeting – Roma 

28-20 noiembrie 2013 

 Prezentarea participanților și a instituțiilor de 
proveniență 

 ComeON! Idee de proiect și mediu Phyrtual Social 
Innovation 

  Comeon! Prezentare generala proiect, management de 
proiect si metode de lucru 

Research Desk: inițiative locale 
Normele financiare și administrative: angajamente 

parteneri, termenele principale și instrumente 
Prezentarea activităților, livrabile și termene  
Cursuri de formare pilot și micro-proiecte " 
Prezentarea activităților, livrabile și termene 
"Diseminarea" Prezentarea activităților, livrabile și 

termene  
Plan de lucru de proiect și programarea termenelor 







Echipa de proiect 
– Ms. Camelia Gavrila, reprezentant legal 

• ComeOn! Manager proiect 
– eMail: office@isjiasi.ro 
– Tel.0040232268014 
 

– Loredana Vitcu 
• ComeOn! Responsabil Financiar 

– eMail: office@isjiasi.ro 
– Tel.0040232268014 

 

– Ms. Gabriela Conea, Ms. Apopei Alla, Mr. Sorohan Vasile 
• ComeOn! Researchers/trainers 

– eMail: proiecte.isjiasi@yahoo.com/allaapopei@yahoo.com, sorohan_v@yahoo.com 
– Tel. 0040758089407, Skype ID: gconea 

 

– Ms. Gabi Hartan 
• ComeOn! Administrator 

– eMail: gabihartan@yahoo.com 
– Tel. 0744914091 

mailto:proiecte.isjiasi@yahoo.com/allaapopei@yahoo.com
mailto:sorohan_v@yahoo.com


Contact 

 
 

Prof. Gabriela Conea 

 

e-mail: proiecte.isjiasi@yahoo.com 

Ph:0040758089407 

Skype: gconea 

 


