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APPs – Parteneriat strategic 
                     ERASMUS+ ID: 2017-1-IT02-KA201-036653 

 

Coordonator:     IIS Mengaroni (IT) 

                Școli  partenere:                                                                                          

•IIS Polo 3 (IT);  

•ICS Gaudiano (IT);  

•Istituto Comprensivo Mercantini (IT);  

•Liceul Tehnologic ‘’Retezat’’ Uricani (RO);  

• Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza (PL);  

•Escuela de Arte Pedro Almodovar  Ciudad Real  (ES) 

           Instituții  de formare partenere:  

•Co Meta srl (IT);  

•Universal Learning System (IRL) 

                    Parteneri asociați: 

•Mediateca Montanari Memo (IT);  

•Associazione Genitori in Gioco (IT);  

•Regione Marche (IT);  

•Edukabe Foundation (PL);  

•Primăria  Ciudad Real (ES); 

•Primăria Uricani(RO)   

 

Durata proiectului: 31 luni 1/09/2017-31/03/2020 

 



 

•   În perioada  9-12 mai 2018 a avut loc o 

întălnire de proiect,la Universal Learning 

System Dublin, unde, liceul din Uricani a fost 

reprezentat de responsabilul de proiect: prof. 

Ilie Nelu Cioată  . 

•   Coordonatoarea proiectului prof. Maria 

Roberta Cappelletti  și managerul financiar 

Marica Sabbatini de la CO META Srl   ne-au 

prezentat agenda de lucru ,un rezumat al 

activităților desfășurate până acum, 

dezvoltarea modulelor VLM, rolul acestora și 

mobilitățile pentru elevi programate în 

următoarea perioadă.  



• Iar în perioada 13-19 mai 2018 s-a desfășurat 

un curs de formare pentru profesori pe 

tema violenței și în special a violenței din 

mediul online.  

• Fiecare  școală implicată în proiect a fost 

reprezentată de câte patru profesori.  

• De la Liceul Tehnologic ‘’Retezat’’ Uricani 

au participat : prof. Ilie Nelu Cioată, prof. 

Cornel Băroi, prof. Maria Borța și prof. 

Delia Ramona Kandut. 





                OBIECTIVE TRAINING 
Obiectivele cursului de formare  ne-au fost prezentate de către cei doi 

formatori de la ULS Dublin: dr. Alan Bruce și Imelda  Graham: 

  dezvoltarea abilităților, cunoștințelor, aptitudinilor și 

comportamentelor pentru a face față fenomenului de violență 

cibernetică,  

dezvoltarea conștientizării comune cu privire la natura și impactul 

agresiunii cibernetice,  

dezvoltarea transnațională colectivă în ceea ce privește analiza 

comparativă a fenomenului de violență cibernetică,  

dezvoltarea unor criterii bazate pe dovezi pentru a structura 

intervențiile privind detectarea, prevenirea și remedierea 

fenomenului de violență cibernetică prin pregătirea unor module 

verticale de învățare (VLM),  

dezvoltarea unor metodologii specifice de cercetare necesare( Google, 

Edmodo Interactiv Platform) 

  dezvoltarea abilităților adecvate de comunicare și networking pentru 

a susține rezultatele învățării în cadrul formării 



REZULTATE 

• Proiectul va dezvolta materiale educaționale și 

creative pentru a sprijini succesul școlar al elevilor 

în conformitate cu nevoile și așteptările lor și care să 

garanteze o tranziție fluentă între diferite stagii ale 

educației, și care, să includă și elevii din medii 

dezavantajate. 

• Cercetare și analiză a nevoilor școlii 

• Module inovative de training  pentru profesori 

• Dezvoltarea de Module Verticale de Învățare – VLM 

folosind materiale realizate în forme de limbaj 

verbal și nonverbal pentru elevi 

• Patru mobilități pe termen scurt ale elevilor  în : 

Spania, România, Polonia și Italia 

 



 

Mulțumesc! 
 

Realizat: 

 

Prof. Ilie Nelu Cioată 

Responsabil proiect 

appsproject.eu 

         .appsproject.eu 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMsuP_kNfaAhWFfFAKHcWNC7gQjRx6BAgAEAU&url=http://www.axilon.ro/grafica-publicitara.html&psig=AOvVaw0Gzqkd6AZgT_MG8NHMsiHS&ust=1524804336523908
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI0ornkdfaAhWQZVAKHf-IDV0QjRx6BAgAEAU&url=https://blogcamp.com.br/qual-o-significado-da-sigla-www/&psig=AOvVaw3AK0pA_KAiaAEpezgL_q3-&ust=1524804551449005

