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CALENDARUL PROIECTULUI
C2FC – PRIMUL AN: 2018-2019
P1: Septembrie 2018 – Inceputul Proiectului- intalniri ale staff-ului;
- intalniri ale profesorilor, Directiunii, persoanei responsabile cu bugetul Proiectului pentru a
discuta despre desfasurarea Proiectului;
- intalniri ale elevilor pentru a forma un Club Erasmus+.
P2 – Octombrie 2018 – Definitie
Elevii incep sa lucreze la Proiect: elevii definesc conceptul de “dezvoltare sustenabila” si
participa la un concurs pentru crearea logo-ului Proiectului.
C1: Noiembrie 2018 - Mobilitate Profesori – Learning, Teaching, Training Activities
- intalnire in Amiens, Franta pentru lansarea oficiala a Proiectului si pentru discutii legate de
coordonare, management si implementare.
P3 – Noiembrie 2018 – Situatia actuala
Elevii lucreaza la Proiect: orasul meu astazi, din punct de vedere al dezvoltarii sustenabile: care
sunt punctele tari, in aceasta privinta?; care sunt punctele slabe?
P4 – Ianuarie 2019 – Ipoteze legate de viitor
Elevii lucreaza la previziuni: cum va arata orasul meu maine?
Elevii reflecteaza: care sunt pericolele, amenintarile legate de aceste planuri de viitor?
P5 – Februarie - Mai 2019 – Elevii “in actiune”
Elevii lucreaza la o actiune civica astfel incat sa devina actorii principali ai unui Proiect local.
C2 – Aprilie 2019 – Mobilitate cu elevii in Romania (5 zile)
- “Orasul sustenabil” – elevii lucreaza in echipe internationale pe aceasta tema;
- Elevii produc filmari video cu munca lor, efectiva, cu descoperirile lor, cu rezultatele finale.
C3 – Mai 2019 – Mobilitate Profesori LTTA
Activitati de predare, invatare, exersare in Fiorenzuola D’arda, Italia.
P6 – Mai 2019 – Diseminare
Diseminarea rezultatelor in alte scoli.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material
reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană
nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.
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C2FC – AL DOILEA AN: 2019-2020
P7 – Septembrie 2019 – Proiectul incepe din nou!
- intalniri ale profesorilor, Directiunii, persoanei responsabile cu bugetul Proiectului pentru a
discuta despre desfasurarea Proiectului.
C4: Octombrie 2019 - Mobilitate Profesori LTTA
- intalnire in Amiens, Franta pentru relansarea Proiectului si pentru a li se reaminti echipelor de
proiect chestiuni legate de obiectivele si desfasurarea proiectului, management si
implementare etc.
P8 – Octombrie 2019 – Definitii
Elevii definesc dau exemple pentru urmatoarele concepte: oras “inteligent” si “rezistent”.
P9 – Noiembrie 2019 – Noiembrie 2019 – Situatia actuala
Elevii raspund la urmatoarele intrebari: este orasul meu puternic si inteligent astazi?; de ce,
da?; de ce, nu?
P10 – Ianuarie 2020 - Ipoteze legate de viitor
Elevii investigheaza: cum va arata orasul meu in viitor, din perspectiva unui oras “inteligent” si
“puternic”?
P11 – Decembrie - Martie 2020 – Elevii “in actiune”
Elevii lucreaza la o actiune civica astfel incat sa devina actorii principali ai unui Proiect local.
C5 – Martie 2020 – Mobilitate cu elevii in Bulgaria (5 zile)
Elevii lucreaza pe grupe de cate 4 elevi (cate unul din fiecare tara) la realizarea produselor lor
finale, pe tema: orasele viitorului - orase “inteligente”, orase “puternice” si vor face si filmari
video ale intregului proces.

C6 – Mai 2020 – Mobilitate profesori
Intalnire a echipelor de proiect in vederea stabilirii ultimelor detalii si a evaluarii proiectului
(Italia, Fiorenzuola d’Arda).

P12 – Mai 2020 – Diseminare
Diseminarea rezultatelor in alte scoli.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material
reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană
nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.
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