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Instituţia coordonatoare 
Ţara coordonatoare a acestui proiect este

Spania, care participă cu liceul IES Emilio

Perez Pinero, un liceu din Calasparra, o mică

localitate din regiunea Murcia, situată pe

valea râului Segura, celebră pentru culturile

de orez. Liceul poartă numele arhitectului

calasparrian, cunoscut pentru construcţiile

sale de tip „cupolă” din numeroase oraşe

spaniole.



Rolul agentului de politie

• Colaborarea și coordonarea cu serviciile și
entitățile sociale comunitare.

• Orientarea tuturor intervențiilor în interesul
primar al copilului.

Vizita la primăria din Calasparra

Prima mobilitate - pentru 3 cadre didactice 9-16 noiembrie 2018



Prezentarea laboratoarelor şi 

atelierelor 



Vizita în întreprinderea de tip cooperativă 

unde elevii liceului fac stagiul de practică-

Resurse umane 



Curs despre inteligenţa emoţională
EL LIDERAZGO INCLUSIVO en la DOCENCIA como ESTRATEGIA DE PREVENCION DEL 

ABSENTISMO Y ABANDONO TEMPRANO ESCOLAR en el ÁMBITO EDUCATIVO EUROPEO

psih. ANTONIO BORREGUERO

 SISTEMELE DE REPREZENTARE 

ALE ELEVILOR:

VISUAL

AUDITIV

KINESTEZIC

 Neuroeducația profită

de cunoașterea

modului în care

creierul lucrează cu

psihologia, sociologia

și medicina, încercând

să îmbunătățească și

să sporească atât

procesele de învățare

și de memorare ale

studenților, cât și

predarea de către

profesori



 COMPETENȚE SOCIALE

• Recunoașterea emoțiilor

• Stima de sine și motivația

• Autoreglementare/autocontrol

• Abilități sociale: asertivitate, empatie și
gestionarea conflictelor.

• Optimism

• Fericirea / starea de bunăstare

Cum dezvoltăm IE în sala de clasă?

 -prin procese de învăţare activ-
participative, constructive si, de ce nu, 
ludice.

Emoțiile, gândurile și comportamentele ne 
permit să relaționăm cu ceilalți într-un mod 
eficient și pozitiv



De ce am nevoie pentru a dezvolta EMPATIA?

 • Să știu cum să ascult
• Să arăt înțelegere şi susținere 
emoțională
• Să ştiu să interpretez indicațiile 
non-verbale
• Să respect valorile și nevoile 
elevului 
• Să gestionez propriile emoții

SCOPUL VIEȚII NOASTRE 



„Educar la mente sin educar el corazon no es educar en absoluto.”

« Educarea minţii fără cea a inimii nu este educaţie deloc. »

(Aristotel)



IISS „Francesco Crispi”, Ribera (Sicilia) 

Italia
 Francesco Crispi( 1819-1901) - politician, om de stat italian, născut la Ribera, 

lângă Agrigento

Mobilitatea 2 pentru 3 cadre didactice, 17-21 februarie 2019 



Prezentarea instituţiei: 

biblioteca, laboratorul de limbi 

străine, laboratorul de chimie-

fizică, laborator de 

documentare, sala de sport  

Istoria banilor- de la troc la euro



Prezentarea a două micro-întreprinderi:

Ganduscio- Livada de 

portocali
Fabrica de ulei de măsline

Vizită la primărie



Curs de psihologie-peer to peer

Antrenarea elevilor-problemă în activităţi creative şi lecţii de tip „joc 

de rol într-o nuvelă de-a lui Boccaccio”



Mobilitatea 3- Liceul Teoretic „Sfânta Maria”, 

Galaţi -România- 6-10 mai 2019

Lansare de baloane Muzeul de Stiinţe ale Naturii



„La lecţie”, de Marin Sorescu - cu 

profesorul de română



Activităţi cu psihologul şcolar

Elevul ideal/Profesorul ideal Sloganuri motivaţionale 



Mens sana in corpore sano

Muzeul Etnografic „Vatra cu dor”, Siviţa



Prezentare de modă Vizită la firma franceză „Webhelp”-Fără 

bariere, fără frontiere

Vizită la Primăria Galaţi



Mobilitatea 4 – Schimburi de 

bune practici cu elevii- IISS 

Francesco Crispi, Ribera, Italia, 

9-16 noiembrie 2019-Jocuri de 

rol în echipe multinaţionale

Elevi lucrând în echipe 

multinaţionale



Mobilitatea 4 – Schimburi de bune practici cu elevii- IISS Francesco Crispi, 

Ribera, Italia, 9-16 noiembrie 2019-Jocuri de rol în echipe multinaţionale



Jocuri de rol în echipe multinaţionale



Implicaţiile emoţionale ale 

abandonului şcolar

Vizită la întreprinderea Sicilyamo-Elevii 

au observat procesul de producţie a 

sucurilor naturale, a dulceţurilor şi a 

cremelor de fructe din regiunea Siciliei



Vizită de documentare a oraşului Catania - Etna, Catedrala cu mormântul 

lui Vicenzo Bellini, Amfiteatrul Roman, vedere de sus din turnul bisericii 



Vizită de documentare a oraşului Palermo- Palatul Normanzilor cu Capela 

Palatină, Piaţa Marina cu bustul lui N. Bălcescu



Vizită de documentare a oraşului Palermo – Teatrul Massimo, Teatrul Politeama, 

Catedrala



Vă mulţumim pentru atenţie!




