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Raport mobilitate
Titlul proiectului: CHANGING SCHOOLS, CHANGING LIVES
Tipul proiectului Erasmus+: KA 201
Tipul activității de mobilitate conform formular: întalnire transnaţională și activitate de tip
teaching-learning
Durata vizitei: 5 zile
Perioada: 9-13 decembrie 2019
Locul de desfăşurare: Molina de Segura, Spania
Participanţi: 2 cadre didactice din echipa de management și 2 cadre didactice din echipa de
implementare
Responsabilităţile participanţilor:
Nume prenume

Profesor/elev

Sârghi Oana
Bozbici Corina
Hîrșan Carmen

Director CJRAE
Prof.consilier
Prof. Consilier

Obancea Maria

Prof. Consilier

Activitatea desfasurată în cadrul mobilitatii conform
formularului de cadidatură, responsabilitatea în cadrul
mobilității conform deciziei de selecție la mobilitate nr.
1177/25.11.2019, responsablitatea în cadrul proiectului,
conform deciziei de numire a echipei, nr.
1166/25.10.2019.
Managementul proiectului-prezentarea instituției
Coordonator proiect-managementul proiectului
Statistici privind abandonul școlar la nivelul județului
Cluj
Programe de intervenție pentru copiii în risc de abandon
școlar

Obiectivele mobilităţii:
-Discutarea și stabilirea obiectivelor, activităților, termenelor și sarcinilor din proiect
Activităţi desfăsurate in timpul mobilitatii:
9.12.2019
-Activitate de icebreker pentru cunoalterea participanților la mobilitate
-Prezentarea celor 6 instituții partenere în proiect (2 școli din Croația și Bulgaria, reprezentanți ai
unei primării din Portugalia, un ONG din Grecia și 2 instituții de asistență psihopedagogică
(România și Spania)
-Vizită la Primăria din Molina de Segura
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-Prezentarea proiectului (obiective, activități, produse finale) de către coordonatoare și
clarificarea unor sarcini și detalii care privesc implementarea proiectului
-Turul ghidat al orașului
10.12.2019
-Prezentarea situației de fapt din fiecare țară parteneră privind abandonul școlar și practicile
pozitive implementate în acest sens
-Finalizarea detaliilor legate de sarcini, atribuții, mobilități viitoare ale proiectului
-Activitate T-L-workshop de inteligență corporal-kinestezică, coordonat de psihoterapeutul
instituției spaniole
-Vizitarea orașului Bullas și muzeul vinului.
11.12.2019
-Vizitarea școlii primare “Atalaya” din Cartagena, o școală renumită pentru practicile inclusive
-Activitate- T-L-practici observative la clase privind metode inclusive: clasa răsturnată, învățarea
bazată pe proiecte, radioul intern al școlii etc
-Discutarea conținutului cursurilor pentru cadrele didactice și a workshopurilor pentru familiile
cu copii în risc de abandon școlar
-Prezentarea datelor statistice rezultate din chestionarele aplicate de către noi, cadrelor didactice
și părinților.
-Vizitarea orașului Cartagena
12.12.2019
-Vizitarea școlii San Juan Bosco
-Activitate T-L-practici pozitive de incluziune, în școala secundară
-Prezentarea conceptului de „learning communities”
-Vizitarea orașului Lorca
13.12.2019
-Primirea delegației proiectului, de către directorul departamentului educațional din Murcia
-Actvitate T-L-masă rotundă cu reprezentanți ai organizatiilor locale și regionale (ONG-uri,
primării, școli) privind problematica abandonului școlar în Spania, respectiv, programe și soluții
eficiente de reducere a acestuia.
-Stabilirea sarcinilor viitoare în proiect
-Evaluarea reuniunii de proiect
-Înmânarea certificatelor de participare
Sarcini si termene limită stabilite in cadrul mobilitatății
Finalizarea unui contract între instituția coordonatoare și parteneri-termen aprilie 2020
Completarea unui document in google drive privind bugetul proiectului.
Stabilirea datelor pentru mobilitățile din Croația, România, Bulgaria
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Structurarea conținuturilor cursurilor pentru cadrele didactice precum și a workshopurilor pentru
părinți-aprilie, 2020
Adresa web a proiectului: este în lucru
Diseminare:
 Tipul evenimentului: activitate metodică a consilierilor școlari
Metoda de diseminare folosită: prezentarea mobilității din Spania (PPT)
Număr participanţi: 35
Caracteristicile auditorului: consilieri școlari –CJRAE Cluj
Includeți fiecare activitate de diseminare în chestionarul online de la:
https://docs.google.com/forms/d/1ziDQkAgYZOOCGUUJVKMLvru2XGng3qqztIXLNTYeyg
M/viewform
Concluzii: O mare parte din aspectele necunoscute ale proiectului au fost clarificat, iar altele sunt
lămurite pe parcurs.
Data: 10.02.2020
Coordonator proiect, semnătura: prof.Bozbici Corina
Email corinafurdui@yahoo.com, tel. 0740162896

Director CJRAE,
Oana-Carmen SÂRGHI
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