
 

 

PROIECTE FINANŢATE DE COMISIA EUROPEANĂ  
PRIN PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 

Beneficiar/ partener: Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

 

1. COMENIUS REGIO „IQ – EQ – HQ: elements for a balanced student facing the 
new challenges of an unstable European society”/ „Echilibrul între inteligență, emoții 
și fericire - provocare a tinerilor de azi într-o societate europeană instabilă" 

Grant: 36.500 EURO  
Perioada de implementare: 2012-2014 
Parteneri: Directoratul Învăţământului Secundar din Pireu, Grecia.           
Parteneri interni ai ISJ Constanța : Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu  din Cumpăna şi                
World Vision 
Obiectiv general: Plecând de la cele trei elemente: inteligenţă, emoţie şi fericire, proiectul îşi 
propune să identifice cauzele ce determină schimbările din viaţa elevilor, după vârsta de 14 ani, 
factorii ce duc la anumite insuccese din viaţa lor, elemente ce pot duce la părăsirea temporară a 
şcolii şi chiar a abandonării definitive. 
Unul dintre rezultatelele proiectului va fi elaborarea unui ghid comun ce va conţine instrumente 
de monitorizare şi evaluare pentru profesori, care să îi ajute în demersul lor de a-i sprijini pe elevii 
care intenţionează să părăsească şcoala. 
 

2. COMENIUS REGIO „Inclusion – Cooperation – Flexibility”, COM-13-PR-23-CT-IT 
Perioada de implementare: 2013-2015 
Parteneri: Ufficio Scolastico Teritoriale Monza 
Obiectiv general: crearea unei noi metode de evaluare a mediului educațional, bazată  pe ICF 
(Clasificarea Internațională a Funcționalității, Dizabilităților și Sănătății creată  de Organizația 
Mondială a Sănătății) cu scopul de a îmbunătăți realitatea școlară și de a intensifica relațiile între 
partenerii locali implicați în educație.  În acest proiect accentul cade pe incluziunea persoanelor 
cu nevoi educaționale speciale prin cooperarea cu toți factorii locali de decizie din educație 
pentru flexibilitatea demersului educațional.  
 

3. ERASMUS+ “Competențele profesorilor într-o epocă a schimbării/ „Teacher 
competences in an era of change”, 2019-1-RO01-KA101-061572 

Grant: 67.110 EURO 
Perioada de implementare: 2019-2021 
Partenerii consorţiului şcolar: Şcoala Gimnazială Viceamiral Ioan Murgescu, Valu lui Traian, 
Şcoala Gimnazială Nr.43 Ferdinand, Constanţa, Şcoala Gimnazială Nr.40 Aurel Vlaicu, 
Constanţa, Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivă Albatros, Constanţa, Centrul Scolar pentru 
Educaţie Incluzivă Delfinul, Constanţa, Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă Maria 
Montessori, Constanţa, Şcoala Gimnazială Nr.1 Peştera 
Proiectul vizează: părăsirea timpurie a școlii / combaterea eșecului în educație, acces la educație 
pentru grupurile de elevi dezavantajate, programe de învățare / metode educaționale / cursuri de 
perfecţionare noi şi inovatoare 
Obiectiv general: creşterea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltarea competenţelor 
profesionale și personale ale personalul didactic, prin cursuri finanţate de Programul Erasmus+, 
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necesare reducerii abandonului şcolar şi îmbunătăţirii rezultatelor şcolare ale elevilor din grupurile 
de risc şi crearea unui mediu pozitiv în școală. 

 
 

4. ERASMUS+ „Port VET Hub”, 2019-1-ES01-KA202-065490 
Grant: 84.547 EURO 
Perioada de implementare: 2019-2021 
Beneficiar: XARXA Formacio Professional (Spania) 
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Județean Constanța, Camara Municipal de Lisboa (Portugalia), 
Consorci d’Educacio de Barcelona (Spania), Ventspils Tehnikums (Letonia) 
Obiectiv general: schimbul de bune practici și adaptarea formării profesionale (VET) la 
tendințele viitoare ale sectorului portuar din Europa între patru orașe portuare din Mediterana, 
Marea Atlantică, Baltică și Marea Neagră; construirea unei cooperări sectoriale transnaționale 
VET durabile pentru a încuraja, adapta și sensibiliza educația VET în conformitate cu profiluri 
profesionale, abilități, nevoi și tendințe ale porturilor din Europa. 
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