
 

 

 

 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

INTERNAȚIONAL 
 

 

TOGETHER IN EUROPE 

 
SO CLOSE, NO MATTER HOW FAR! 

 

 

 



 DESCRIEREA PROIECTULUI:  

 

A. BUGET APROBAT:  

 Total valoare proiect: 44.349 lei 

 Suma finanțată de Consiliul Județean Bihor prin Direcția de Dezvoltare și 

Implementare a Proiectelor: 6.000 lei 

 Suma finanțată de  Consiliul Local al Municipiului Marghita: 38.349 lei  

B. PARTENERI: 

 COLEGIUL NAȚIONAL “OCTAVIAN GOGA” MARGHITA 

 ZESPOL SZKOLNO PRZEDSZKOLNY nr.2, LEGIONOWO, POLONIA 

 LICEUL TEORETIC „HORVATH JANOS” MARGHITA 

 DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE DIN 

CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

  

C. SCOPUL PROIECTULUI: Dezvoltarea unei cetățenii europene active în 

rândul elevilor prin promovarea diversității și a dialogului intercultural. 

 

D. OBIECTIV GENERAL: Educarea tinerei generații în spiritul democrației, 

toleranței, respectării diversității și integrarea activă  în societate. 

 

E.  OBIECTIVE SPECIFICE: Prin activităţile online şi de mobilitate, 

derulate până la sfârşitul proiectului, 32 de elevi români şi polonezi, 

împreună cu profesorii însoțitori:  

a). Vor manifesta o mai bună înţelegere şi capacitate de reacţie la diversitatea 

socială, etnică, lingvistică şi culturală; 



b).  Vor cunoaşte obiceiuri şi tradiţii noi; 

c). Vor identifica valori comune cu persoane din altă ţară, în pofida diferenţelor 

culturale; 

d). Îşi vor îmbunătăţi nivelul de comunicare în limba engleză; 

e). Îşi vor dezvolta abilităţile interpersonale; 

f).  Îşi vor aprofunda competenţele digitale; 

 

F.  GRUP ȚINTĂ:  

       Direct: 16 elevi români, dintre care 12 studiază la Colegiul Naţional "Octavian 

Goga", iar 4 elevi la Liceul Teoretic “Horvath Janos”, cu predare în limba 

maghiară şi 16 elevi polonezi, de la școala Zespół Szkolno Przedszkolny nr. 2 din 

Legionowo, Polonia. Toți elevii sunt cu vârste cuprinse între 13 şi 14 ani.  

       Indirect: Asociaţia Cultural Educativă "Octavian Goga", Colegiul Naţional 

"Octavian Goga", Liceul Teoretic “Horvath Janos”, cu predare în limba maghiară, 

Zespół Szkolno Przedszkolny nr. 2 din Legionowo, Polonia, elevii, profesorii şi  

echipele de management ale celor trei şcoli implicate în proiect, părinţii, 

comunitatea locală și europeană. 

G. DURATA:   02.09.2019 -31.08.2020 

H. CONȚINUTUL PROIECTULUI: 

       Bazele acestui proiect de parteneriat educațional internațional s-au conturat în 

urma invitației adresate de către autoritățile locale ale regiunii Legionowo, Polonia, 

membrilor Asociației Văii Barcăului, în luna iunie, 2018, pentru a participa la 

Zilele orașului Legionowo. Scopul acestei invitații era de a stabili contacte mutuale 

și de a încheia acorduri de colaborare viitoare, în cadrul mai multor domenii de 

interes.  



       Dintre membrii delegației române a făcut parte și domnul director al 

Colegiului Naţional "Octavian Goga", domnul Marcel Emil Sas Adăscăliții. În 

calitatea sa de Președinte al Asociației Cultural Educative “Octavian Goga", acesta 

a propus realizarea unui proiect de parteneriat educațional internațional între 

școlile din Marghita și o școală din Legionowo, cu scopul valorificării 

patrimoniului cultural al celor două țări și trei naționalități: română, maghiară și 

poloneză, a promovării imaginii comunității locale și naționale peste hotare, a 

realizării coeziunii între copii de diferite naționalități și a dezvoltării sentimentului 

apartenenței la spațiul comun, european, al tuturor celor implicați direct și indirect 

în proiect. 

         În urma acestei propuneri, prin intermediul Asociației Cultural Educative 

“Octavian Goga", au fost puși în contact profesorii coordonatori ai proiectelor 

comunitare de la școlile implicate: Colegiul Naţional "Octavian Goga", Liceul 

Teoretic “Horvath Janos” și Zespół Szkolno Przedszkolny nr. 2 din Legionowo, 

Polonia, care au încheiat un protocol de colaborare și au convenit asupra tuturor 

parametrilor proiectului, după cum urmează: 

- Desfăşurarea proiectului va avea loc în două locaţii, Marghita şi 

Legionowo, pe o perioadă cuprinsă între 02.09.2019 şi 31.08.2020. 

            - Activităţile principale vor consta în activităţi online, prin intermediul 

cărora elevii din cele două țări se vor cunoaște, își vor prezenta școala, orașul, țara, 

vor derula proiecte cu tema interculturalității, vor împărtăși opinii, idei, vor 

organiza dezbateri cu subiectul cetățeniei europene, și două mobilităţi, una a 

elevilor polonezi în România, în perioada 07.10.2019 – 13.10.2019 și una a 

elevilor români în Polonia, în perioada 30.03.2020 – 05.04.2020. 

Activitățile online se vor desfășura simultan în cabinetul de informatică al 

Colegiului Național „Octavian Goga” și în cabinetul de informatică al școlii Zespół 

Szkolno -Przedszkolny nr 2, din Legionowo. În perechi sau în grupe și sub 



îndrumarea profesorilor de limba engleză, elevii din cele două țări vor îndeplini 

sarcini de lucru prin intermediul cărora se vor cunoaște, își vor prezenta, școala, 

orașul, țara, vor derula proiecte cu tema interculturalității, vor împărtăși opinii, 

idei,vor organiza dezbateri cu subiectul cetățeniei europene. 

În perioada mobilităților elevii vor  participa la lecții  interactive  pe teme 

culturale. Se vor vizita obiective turistice, iar participarea la activități distractive va 

facilita comunicarea între elevii din cele două țări și va realiza coeziunea întregului 

grup. În cadrul vizitei interculturale, elevii polonezi vor avea ocazia să se 

familiarizeze cu obiceiurile și tradițiile strămoșești, cu meșteșugurile parcticate de 

localnici, cu istoria locurilor și cu mâncarea tradițională. 

 

NUMELE ELEVILOR PARTICIPANȚI  DIN ROMÂNIA: 

 

1.FRITEA PAUL CRISTIAN 

2.FILIP TEOFANA 

3.CUTUȘ CRISTIAN CĂLIN 

4.TOTH –SZABO ALEXANDRA- KINCSO 

5.BODEA ELENA ȘTEFANIA 

6.REBELEȘ RIANA ELENA 

7.ȘANDOR DRAGOȘ- GEORGE 

8.GIAROLO ORBAN CRISTIAN 

9.ALBU RĂZVAN ȘTEFAN 

10.SZABO BIANKA RENATA 

11.TURC LUCA CIPRIAN 

12.BAICU GIULIA MARIA 

13. SZAKÁCS JÁNOS-ANDRÁS 

14. KISS DÁVID-NORBERT 

15. HÜSE ALEXANDRA 

16. DANDÉ ANITA-ÁGNES, 



 


