
 

                                                                              
Parteneriat strategic KA229 “Together Europe Achieves More in School Success” 

Durata proiectului: 24 de luni  

1 septembrie 2019 – 31 august 2021 

 

Obiectivele proiectului 

• Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău, în 

special la nivelul disciplinelor: limba și literatura română, limba engleză, matematică, 

fizică, chimie și biologie; 

• Evitarea abandonului școlar al elevilor Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău; 

• Îmbunătățirea competențelor de gândire creativă ale elevilor Colegiului „Mihai 

Eminescu” Bacău.  

Partenerii 

• Staatliche Regelschule "Friedrich Solle“ din Zeulenroda-Triebes, Germania- 

coordonator  

• Agrupamento de Escolas de Anadia, Portugalia 

• Istituto Comprensivo "Vincenzo Mennella“ din Lacco Ameno, Italia 

• Zespol Szkol nr 2 w Rybniku - II Liceum Ogolnoksztalcace z Oddzialami 

Dwujezycznymi im. Andrzeja FryczaModrzewskiego, Polonia  

• Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău  

Activitățile principale 

În timpul mobilităților 

Participare la următoarele activități: 

• Dezvoltarea unor instrumente  T.I.C. de nivel mai înalt (participarea la un seminar e-

Twinning, stabilirea unui test de competențe comun la nivel de parteneriat care să 

evalueze competențele elevilor la nivelul disciplinelor limba și literatura română,limba 

engleză, matematică, fizică, chimie și biologie, definirea unor criterii de evaluare 

comune la nivel de parteneriat)  – noiembrie 2019 (numai pentru cadrele didactice) 

• Realizarea unei analize SWOT (realizarea unei analize SWOT a elevilor din fiecare 

școală parteneră, prezentarea testelor aplicate la nivelul fiecărei școli) – martie 2020 



• Decatlon academic (teste de competență la nivelul disciplinelor limba și literatura 

română, limba engleză, matematică, fizică, chimie și biologie) - mai 2010 

• Toată Europa citește (prezentarea recenziilor unor cărți) -  octombrie 2020 

• Prezentarea rezultatelor proiectului și a materialelor de învățare rezultate – mai 2021 

În afara mobilităților  

-participare la diseminarea mobilităților transnaționale, în care se va prezenta progresul 

proiectului; 

-colaborare pentru redactarea produsului final: un E-book pe tema îmbunătățirii rezultatelor 

școlare ale elevilor; 

-implicare în aplicarea unor teste de specialitate; 

-implicare în organizarea mobilității găzduite de către Colegiul Mihai Eminescu Bacău în 

martie 2021; 

Produs  final 

Un E-book pe tema îmbunătățirii rezultatelor școlare ale elevilor. 

Număr de mobilități 

• Agrupamento de Escolas de Anadia, Portugalia - octombrie 2019, 3 cadre didactice 

• Istituto Comprensivo "Vincenzo Mennella“, Italia - martie 2020, 2 cadre didactice și 4 

elevi 

• Staatliche Regelschule "Friedrich Solle“ din Zeulenroda-Triebes, Germania - mai 

2020, 2 cadre didactice și 4 elevi 

• Zespol Szkol nr 2 w Rybniku - II Liceum Ogolnoksztalcace z Oddzialami 

Dwujezycznymi im. Andrzeja FryczaModrzewskiego, Polonia - octombrie 2020,  2 

cadre didactice și 4 elevi 

• Agrupamento de Escolas de Anadia, Portugalia– mai 2021, 2 cadre didactice și 4 elevi 

Finanțare prin intermediul A.N.P.C.D.E.F.P. București 

• 28848 euro  


