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LICEUL TEHNOLOGIC OCTAVIAN 
GOGA JIBOU, ROMANIA

Website: http://www.ogogajibou.ro

Email: scoalagogajibou@yahoo.com

Telephone: +40260644652

Facebook: https://www.facebook.com/ogogajibou/

Coordinator: Melinda Nagy, English teacher



• Telephone: +47 75012140

• Coordinator: Siri Nepaas, Teacher, IT manager

HILSTAD SKOLE VELFJORD, 
NORVEGIA



• Website: 
https://agora.xtec.cat/iesconselldecent/

• Telephone: +34 93 442 40 48

• Coordinator: Maria Eva Garcia, Head of the 
Foreign Language Department

INSTITUT CONSELL DE CENT 
BARCELONA, SPANIA



• Website: http://www.os-litija.si

• Telephone: +38618983147

• Coordinator: Nevenka Mandelj, School 
Librarian, eTwinning ambassador

OSNOVNA SOLA LITIJA, 
SLOVENIA



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
IDÃES, FELGUEIRAS, PORTUGAL

• Website: http://www.e-idaes.org

• Telephone: +351255330387, 
+351255330386

• Email: secretaria@e-idaes.org

• Coordinator: Daniela Guimarães, Maths 
teacher, eTwinning ambassador



Pentru a îmbrățișa diversitatea, elevii trebuie să intre în legătura cu diferite

culturi. Proiectele Erasmus + și eTwinning sunt o modalitate excelentă de a le 

oferi acces la o varietate de culturi și tradiții diferite. 

Am dori să promovăm lectura de plăcere în rândul elevilor noștri și, între

timp, să învățăm valori și să promovăm dezvoltarea socială, intelectuală, 

morală și emoțională. 

Obiectivele proiectului sunt legate de nevoile școlilor noastre și de prioritățile

pe care le-am ales: promovarea incluziunii sociale, prevenirea părăsirii

timpurii a școlii și sprijinirea elevilor defavorizați, sprijinirea dezvoltării

profesionale a cadrelor didactice.



SEMESTRUL I: TOLERANȚĂ 
ȘI NON-DISCRIMINARE 

• Septembrie 2019 – Ianuarie 2020

• Cartea de citit: “Băiatul cu pijamale în dungi” 
de John Boyne



SEMESTRUL II: BULLYING / 
CYBERBULLYING/ E-SAFETY

• Februarie 2020 – Iunie 2020

• Cartea de citit: “Girl Online”-Zoe Sugg



SEMESTRUL III: SCHIMBARE 
SOCIALĂ / ANGAJAMENT CIVIC

• Septembrie 2020 – Ianuarie 

2021

• Cartea de citit: “Darul lui 

Jonas” (“The Giver”)de 

Lois Lowry



SEMESTRUL IV: EXPRIMAREA
EMOȚIILOR / IMAGINEA DE SINE

• Februarie 2021 – Iunie 2021

• Cartea de citit: “Sub aceeași stea” (“The Fault 
in Our Stars”) de  John Green



TOLERANȚĂ

• Toleranța nu înseamnă a accepta
comportamentele greșite, ci a accepta
oamenii pentru ceea ce sunt ei și a-i
trata așa cum ți-ai dori tu să fii tratat. 
A fi tolerant nu înseamna a renunța
la propriile credințe și convingeri, ci a 
accepta că există și alte persoane care 
pot avea convingeri la fel de 
sănătoase și corecte, însă diferite de 
ale noastre.












