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Rezultate așteptate 
 Proiectul va determina elevii noștri să depășească diverse  imagini și prejudecăți făcându-i  

mai întâi conștienți de ele și apoi, ca un al doilea pas, prin introducerea unor metode care îi va 

ajuta să depășească prejudecățile. 

 Proiectul va construi o zona fără prejudecăţi în școlile noastre 

 Întrebările îşi vor găsi răspunsurile prin activitățile proiectului: De unde vin? În ce măsură 

suntem conștienți de propria noastră imagine reprezentată în alte țări? Cum ne  percepem noi 

înşine și cum suntem percepuţi  de către alții? 

 Proiectul va determina elevii si comunitatea locală să-i înțeleagă mai uşor pe alții "Modul in 

care oamenii traiesc / Modul in care oamenii cred și se roagă / Modul in care oamenii se 

distrează / modul de lucru / Modul in care oamenii sunt educaţi" 

 



 

Și, de asemenea, la finalul proiectului vom a ajunge la: 
 crearea unui cadru european în şcolile noastre care să lucreze pe tema stereotipurilor și 

prejudecăților, pentru a le depăși; 

 Dezvoltarea  competențe interculturale, sociale și de comunicare ale profesorilor și elevilor; 

 Promovarea utilizării TIC în desfășurarea activităților și comunicarea cu partenerii cu privire 

la toate aspectele implicate de proiect; 

 dezvoltarea competențe de învățare pe tot parcursul vieții: management de proiect, limbi 

străine, rezolvare de probleme; 

 Prevenirea abandonului școlar timpuriu, și creșterea numărului de  studenți în universităţi 

oferind o Europă mai competitivă în lume; 

 Cooperarea cu instituții mai largi (alte școli, organizații locale formale și informale, ONG-uri, 

asociații părinte-profesor) pentru un impact asupra mai multor persoane și diseminarea pe 

termen lung cu rezultatele noastre durabile de durată; 

 Evidenţierea calităţii și relevanței ofertei de învățare în educație, formare prin dezvoltarea 

unor abordări noi și inovatoare, precum și sprijinirea diseminării celor mai bune practici; 

 Promovarea și evaluarea competențelor cheie, inclusiv competențe de bază și competențe 

transversale în special în spiritul antreprenorial, limbi străine și abilități digitale; 

 Promovarea echităţii și incluziunii în educație, formare profesională, pentru a permite o 

calitate de învățare pentru toți, precum și pentru a preveni abandonul și să promoveze 

participarea grupurilor dezavantajate în societate; 

 Îmbunătățirea înțelegeii de către elevii noștri, și capacitatea de reacție la diversitatea socială, 

lingvistică și culturală; 

 Dezvoltarea participare mai activă în societate. 



 


