
Proiecte finanțate prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene  
 

 CONFERINȚA DE LANSARE OFICIALĂ A 
PROIECTELOR ERASMUS+  

derulate de către  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BĂNCILĂ”, BRĂILA, 

începând cu data de 1 septembrie 2018 
 

 

 

NOTĂ: Această prezentare reflectă exclusiv punctul de vedere al 
autorului, iar Comisia Europeană nu este responsabilă de modul în 
care pot fi utilizate informațiile cuprinse. 
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i-City 
 
• Acțiunea Cheie 2: Proiecte de parteneriat  de 

schimb interșcolar 
• Durata proiectului: 24 luni (01.09.2018 – 

31.08.2020) 
• Număr de referință proiect: 2018-1-UK01-KA229-

048124_5 
• Buget aprobat: 33090 euro 
• Beneficiar: Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila 
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COORDONATOR PROIECT: Stroud High School Academy 
Ltd, REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE 
NORD 

ȘCOLI PARTENERE: 

• Liceo Scientifico Statale Democrito, ITALIA 

• Colegio Santo Angel de la Guarda, SPANIA 

• Izmir Anadolu Lisesi, TURCIA 

• ȘCOALA Gimnazială „Ion Băncilă”, ROMÂNIA 

• Agrupamento de Escolas de Gondifelos, PORTUGALIA 
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OBIECTIVE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE 
• identificarea elementelor reprezentative pentru un oraș modern 

funcțional; 

• abordări inovative ale furnizării de servicii; 

• planificarea unui consum sustenabil al resurselor finite; 

• utilizarea tehnologiilor de ultimă generație; 

• dezvoltarea deprinderilor antreprenoriale; 

• creșterea gradului de conștientizare asupra mediilor fizice, sociale și 
morale aflate în continuă schimbare; 

• elaborarea unor planuri pentru un oraș nou, virtual 

• realizarea unor materiale promoționale pentru promovarea orașului 
imaginat de către elevi; 
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GRUPUL-ȚINTĂ  

 

elevi cu vârsta cuprinsă între 13 – 16 ani și cadre 
didactice de la nivelul fiecărei școli participante 
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MOBILITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI 
Anul școlar 2018 – 2019: 
• 11 – 17 Noiembrie 2018 – “Past-present-future 

urban design” - Italia– 6 elevi și 2 cadre didactice; 
• 10 – 16 Martie 2019 – “Provision of food and 

shelter to a growing, changing population” – 
Portugalia - 6 elevi și 2 cadre didactice; 

• 12 – 18 Mai 2019 – “Sources and resources for 
powering the urban environment  ” – Spania - 6 
elevi și 2 cadre didactice; 
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MOBILITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI 
Anul școlar 2019 – 2020: 
• 10 – 16 Noiembrie 2019 – “Provision of appropriate 

health and social care facilities” – Turcia - 6 elevi și 2 
cadre didactice; 

• 23 - 27 Martie 2020 – “Developing education and 
employment opportunities in a changing world” – 
România; 

• 11 – 17 Mai 2020 – “Culture, religion and leisure in a 
mixed population” – Regatul Unit al Marii Britanii și al 
Irlandei de Nord - 6 elevi și 2 cadre didactice; 

 


