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PROIECT ERASMUS + EUROSTRONOMIA 

Numele proiectului: Eurostronomia 

Programul: Erasmus + 

Acţiunea cheie 2: Parteneriate strategice pentru susţinerea schimbului de bune practici în domeniul 

şcolar, proiecte doar între şcoli 

Data de început: 01-09-2017 

Durata proiectului: 36 luni  

Data de final: 31-08-2020 

Coordonatorul european al proiectului:  

Wellington School (Ayr) Limited, Ayr, United Kingdom 

 

Şcolile partenere:  

Mallinckrodt-Gymnasium, Dortmund, Germania 

OGEC SAINT DOMINIQUE, MORTEFONTAINE, Franţa 

Zavod sv. Stanislava, Ljubljana, Slovenia 

Colegiul National "Constantin Cantacuzino", Târgovişte, România 

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte Emilyan Stanev, Veliko Târnovo, Bulgaria 

Escola Secundaria Henrique Medina, Esposende, Portugalia 

Sredno uciliste na Grad Skopje Georgi Dimitrov, Skopje, R. Macedonia 

Obiectivele proiectului: 

 Principalele obiective ale proiectului „Eurostronomia” sunt creșterea interesului elevilor 

pentru domeniul științelor în general și al astronomiei în special, îmbunătățirea cunoștințelor de fizică și 

matematică folosind astronomia ca temă pentru dezvoltarea competențelor de observare, cercetare și 

interpretare a datelor.  Acest proiect vizează mai multe arii curriculare din domeniul educaţiei printr-o 

abordare interdisciplinară a ştiinţelor. Prin implementarea acestui Parteneriat Strategic între școli europene, 

ne dorim să îi ajutăm pe elevi să înțeleagă relația dintre astronomie și alte științe și să le formăm 

competențele necesare pentru învățare pe tot parcursul vieții. Prin colaborarea cu alți tineri europeni, elevii 

vor reuși să înțeleagă mai multe despre viața într-o lume multiculturală, vor deveni conștienți de istoria 

noastră comună europeană și de responsabilitățile lor ca cetățeni europeni. 

Acest proiect le va oferi posibilitatea elevilor să facă apel la competențele lor sociale și de 

comunicare, să celebreze și să respecte diversitatea culturală europeană. Oportunitatea de a folosi limbi 

străine în situaţii reale de comunicare va avea un mare impact asupra competenţelor elevilor de înţelegere şi 

comunicare în limbi moderne. Astfel, elevii vor avea acces mai repede la o educaţie universitară de calitate 

şi vor avea şanse mai mari în găsirea unui loc de muncă.  

 De asemenea, ne aşteptăm ca participanţii la acest proiect să demonstreze o mai mare înţelegere a 

cetăţeniei şi democraţiei europene prin învăţarea despre viaţa şi cultura în alte ţări europene şi prin contactul 

direct cu persoane de alte naţionalităţi prin intermediul eTwinning, prin folosirea reţelelor de socializare sau 

în timpul întâlnirilor faţă către faţă pe parcursul mobilităţilor.  

Mobilităţi: 

o TLA în Slovenia: 10-16 Aprilie, 2018 

o TLA în Scoţia: 16-22 Septembrie, 2018 

o TLA în Portugalia: 22-28 Septembrie, 2019 

o TLA în Germania: 22-28 Martie, 2020 
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o TPM în Franţa: 22-24 Septembrie, 2017 

o TPM în România: 7-11 Iulie, 2018 

o TPM în Macedonia: 6-10 Iulie, 2019 

o TPM în Bulgaria: 27 Iunie – 2 Iulie, 2020 

 

Activităţi în România între mobilităţi: 

septembrie 2017: desene pe teme astronomice/Lansarea proiectului 

octombrie 2017: Erasmus grup/ Conferinţa de Ştiinţe Spaţiale „ EduSpace”/ Informare C.P./ 

Erasmus+InfoDays. 

noiembrie 2017: Erasmus corner/ Participare la Conferinta Nationala a Asociatiilor de Astronomie din 

România 

decembrie 2017: Conferinţă cu  dl. Valentin Grigore, fondator şi Preşedinte SARM 

ianuarie 2018: Calendar astronomic 2018 

februarie 2018: Mic dicţionar de termeni astronomici 

 martie 2018: Experiment Eratostene  

aprilie 2018: TLA Slovenia/ Telecopul Hubble 

mai 2018: Concurs de creaţii literare folosind 10 termeni astronomici 

iunie 2018: Experimente virtuale 

iulie 2018: TPM România 

septembrie 2018: TLA Scoţia/Experiment Eratostene  

octombrie 2018: Chestionar: Curiozităţi astronomice 

noiembrie 2018: Chestionar: Cele mai importante descoperiri astronomice 

decembrie 2018: Logaritmi şi astronomie: magnitudini, temperaturi solare 

ianuarie 2019: Folosirea unor aplicaţii android pe teme astronomice 

februarie 2019: Trigonometrie în astronomie: coordonate cereşti 

martie 2019: Experiment Eratostene /Astropoezie 

aprilie 2019:Timp şi astronomie 

mai 2019:Numere reale şi astronomie 

iunie 2019: Rosetta mision 

iulie 2019:TPM Macedonia 

septembrie 2019: Experiment Eratostene /Constelaţia personală 

octombrie 2019: Observaţii astronomice 

noiembrie 2019: Articol în presă 

decembrie 2019:Expoziţie cu produse obţinute 

ianuarie 2020: Poster Eurostronomia  

februarie 2020:Astronomia în literatura română 

martie 2020: Experiment Eratostene/ TLA Germania 

aprilie 2020: Rebus pe teme astronomice 

mai 2020: Made for Europe 

iunie 2020:Flash mob 

iulie 2020:Raport final 

august 2020:Raport final 

 

Rezultate așteptate și produse finale 

 Produse finale: blog-ul/site-ul proiectului, broşuri, articole publicate, materiale de predare-învăţare. 
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Impactul așteptat al proiectului asupra:  

a) elevilor 

b) cadrelor didactice 

c) asupra şcolii ca instituţie 

d) comunităţii locale 

a. Acest proiect va avea impact asupra elevilor printr-o înţelegere mai buna a materiilor ştiinţifice. 

Interdisciplinaritatea majorităţii activităţilor propuse îi va face pe elevi să înţeleagă mai bine relaţia strânsă 

dintre astronomie şi viaţă. Ei vor fi încurajaţi să-şi asume rol de leadership şi să disemineze cunoştinţele 

acumulate. Proiectul va promova obiectivele programului Erasmus + prin îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor 

în domeniul ştiinţelor, ceea ce le va dezvolta competentele cheie. Ei vor învăţa să lucreze la nivel 

transnational şi să trăiască „uniţi în diversitate”. 

b. Colaborarea cu alţi colegi europeni este o formă de perfecţionare pentru cadrele didactice implicate. Acest 

lucru va avea impact asupra demersului pedagogic şi a managementului grupului de elevi. Profesorii vor 

putea schimba idei de bune practici, îşi vor îmbunătăţi competenţele lingvistice şi vor putea pune în practică 

proiecte adiacente, menite să crească colaborarea între şcoli. 

c. Europa va fi prezentă în fiecare şcoală parteneră prin intermediul acestui proiect, care va avea o mare 

vizibilitate prin activităţile propuse în timpul şi între mobilităţi, în special pe platforma eTwinning.  

d. Colaborarea cu Universitatea Valahia şi SARM va fi o bună ocazie de a împărtăşi materiale şi tehnici de 

lucru pe tema astronomiei. 

 
        

                                


