
REUNIUNE TRANSNAȚIONALĂ DE PROIECT “FROM KNOWLEDGE 

TO COMPETENCES” 

nr. de referință. 2017-1-RO01-KA219-037318 

În perioada 13 -15 maI 2019, Põlva Kool din Estonia a organizat cea de-a treia 
reuniune transnaţională din cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ intitulat 
“From Knowlwdge To Competences”, nr. de referinţă 2017-1-RO01-KA219-037318, 
implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. 

La această reuniune transnaţională de proiect au participat membrii echipelor de 
gestiune din fiecare ţară parteneră care au evaluat în ce măsură proiectul a îndeplinit 
obiectivele propuse, rezultatele /produsele finale realizate precum și impactul activităților 
desfășurate asupra școlilor participante. 

Au fost organizate mai multe sesiuni de lucru care au vizat definitivarea formei finale 
a povestirii Micul Cercetător și a culegerii de probleme de matematică și fizică, produse 
finale, realizate de către elevii implicați în activitățile de proiect.    

Partenerii bulgari au prezentat o schiță a formei finale a povestiri, și toți partenerii au 
convenit să se facă unele schimbări pentru ca povestea să fie mai coerentă și mai fluentă. Au 
fost selectate ilustrațiile făcute de către eleviidin Bulgaria, precum și formatul exemplarului 
tipărit. S-a hotărât ca povestea să fie finalizată și prezentată de partenerul bulgar, în iulie. 

Echipa estoniană a prezentat culegerea de probleme de matematică și fizică, iar 
partenerii au convenit ca aceasta să fie doar în format digital. Termenul limită va fi începutul 
lunii iulie 2019. 

 În ceea ce privește redactarea Cursului de pregătire a profesorilor intitulat ”Interactive 
and non-formal teaching methods used in classroom practice” s-au făcut unele corecții asupra 
conținutului cursului și a fost creată prima versiune a copertei pentru variantă tipărită. 

Echipa din România a preluat responsabilitatea finalizării și editării acestuia, așa cum 
echipa din Bulgaria a preluat sarcina de a edita povestirea în lanț iar cea din Estonia se va 
ocupa de finalizarea culegerii de probleme. 

Platforma online destinată portofoliilor educaționale pentru limba engleză, matematică 
și științe va fi în continuare alimentată cu materiale didactice create de către toți partenerii. 

La invitația partenerului bulgar, s-a hotărât ca, in luna iulie 2019, să se desfășoare o 
altă reuniune transnațională de proiect, la Vratsa. Scopul acestei cea de-a patra reuniuni este 
de a  analiza stadiul de realizare și calitatea produselor finale create în decursul celor 2 ani de 
desfășurare a parteneriatului. 

      Coordonator proiect, 
                   prof. C. Aionițoaei 


