
 
 

Comunicat 
 

Lansarea activităților proiectului Erasmus+ ,, I SEE( SOCIAL AND EMO-
TIONAL EDUCATION)@SCHOOL/I SEE@SCHOOL”  

 
 

 Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret” Tulcea anunță lansarea Proiectul de mobilitate 

,, I SEE( SOCIAL AND EMOTIONAL EDUCATION)@SCHOOL”/“I 

SEE@SCHOOL”, număr de referință: 2020-1-RO01-KA101-079425.  

 Proiectul a fost depus în cadrul Apelului național la propuneri de proiecte 2020, este 

finanțat din fondurile aferente Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie1 - Proiecte de 

mobilitate  în domeniul educației școlare, cu un grant de 25,550 EURO. 

 Proiectul are o durată de 18 luni și se va desfășura în perioada septembrie 2020 - martie 

2022. 

Elevii noștri trăiesc într-o lume tehnologizată și invadată de conținut media, sunt nativi digitali 

care vin la scoală încărcați negativ emoțional.Provocările epocii postadevăr( manipulare media, 

consumerism, dependență tehnologică, bullying si cyberbullying, conflictele familiale) ne 

afectează elevii asupra cărora sistemul tradițional de învățământ exercită și mai multa presiune 

creând stresul academic. Le suntem datori acestor copii nu doar cu standarde de calitate ale 

invățării si promisiunea unor performanțe academice, ci si cu promisunea sănătății mentale, 

echilibrului sinelui și armoniei cu ceilalți. Trebuie sa le reamintim că ,, Limpede nu vezi decât 

cu inima"(Micul Print, Exupery) sau că până și Omul de tinichea(Vrajitorul din Oz) a avut 

nevoie de o inimă. Trebuie să îi invățăm cum să dea inteligență emoțiilor lor, cum să se 

vadă întâi pe ei și apoi să vadă relațiile din jurul lor, "să vadă" și să ințeleagă lumea în care 

traiesc. 

 

SCOP 

 

Tocmai de aceea prezentul proiect "I SEE@School" își propune ca principal scop dobândirea 

de competențe de educație emoțională și sociala(SEE) precum si a tehnicilor de integrare a 

acestora in pratica scolara(strategie SEE) pentru exersarea practicilor incluzive pentru un numar 

de 10 cadre didactice din CDSH ,in vederea dezvoltarii competentelor SEE ale elevilor cu varste 

intre 11-18 ani si crearii unui mediu scolar suportiv dominat de starea de bine prin participarea 

la un stagiu de pregatire folosind oportunitatile de finantare Erasmus+. 

 

 

 

OBIECTIVE 

 

O1-perfectionarea unui numar de 10 cadre didactice din CDSH prin cursuri de formare in con-

text european in domeniul inteligentei emotionale, SEE si a practicilor educationale incluzive 

pe parcursul anului scolar 2020-2021; 

O2-- participarea unui numar de 10 cadre didactice din CDSH la elaborarea unei strategii de 

implementare a SEE in scoala pe parcursul anilor 2020-2022 pentru a imbunatati climatul si 

cultura scolara; 

03-participarea unui numar de 10 cadre didactice la elaborarea unui set de instrumente pentru 

integrarea SEE in oferta curriculara si extracurriculara pe parcursul anului scolar 2020-2022; 



 
04-constituirea unei comunitati de practica a SEE ca activitate extracurriculara deschisa elevilor 

coordonata de 10 profesori 2021-2022 

 

 

ACTIVITĂȚI TRANSNAȚIONALE DE ÎNVĂȚARE 

Participare la "Conflict Management, Emotional Intelligence" , "Social and Emotional Learning 

for Teachers: Understand, Plan, Implement" cursuri oferite de Europass Teaching Academy 

care vor echipa participantii cu abilitati SEE. Acestea vor fi ulterior aplicate la clasa si in activ-

itati extrascolare prin cele 2 fluxuri de mobilitate planificate pt cate 5 profesori(Barcelona , 

noiembrie 2020, respectiv ,Florenta, martie 2021) 

 

REZULTATE ASTEPTATE 

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt : 

• 20 activitati derulate de profesorii care au fost in mobilitate(1 prof x 2 activ) pe parcursul 

anului scolar 2020-2021; 

•   un workshop coordonat de cei 10 profesori alaturi de Consiliul Elevilor- mai 2021; 

• Lectorat cu parintii, 10 profesori si Asociatia de Parinti-iunie 2021; 

•  1 strategie de implementare practici SEE la clasa(finalizata la sfarsitul lunii februarie 2022) 

; 

•  1 set de instrumente/metode/tehnici SEE(finalizat la sfarsitul lunii februarie 2022); 

•  1 Comunitate de practica SEE(care isi va incepe activitatea incepand cu noiembrie 

2021),pagina de Facebook a proiectului care va activa pe viitor ca pagina oficiala a Comuni-

tatii de practica SEE. 

 

 

IMPACT 

 Proiectul va avea impact asupra elevilor, principalii beneficiari ai educației, 

asupra partcipanților la mobilitate, asupra organizației și a comunității, producând 

schimbare a viziunii, redimensionarea actului educațional în acord cu practicile 

inovative impuse de caracteristicile lumii contemporane, creând un spațiu școlar 

european, echilibrat, pozitiv și incluziv contruit prin respect, toleranță, nondiscriminare.  

 Prin acest proiect,  Experimentăm, Învățăm, Creăm,  ne Dezvoltăm, ne 

Conectăm. 

Date de contact beneficiar: 

Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret Tulcea, str 14 Noiembrie nr 24 

telefon- 0240517130 

e-mail- spiruharetl@yahoo.com ;website-http://www.spiruharet-tulcea.ro 

 

 
Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Eras-

mus+. 

Această comunicare reflectă doar punctul de vedere al  autorului, iar Comisia Europeană 

nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține. 

http://www.spiruharet-tulcea.ro/

