
  

   

 

 

 

 

   

Press release  Asociația Universitatea Copiilor (UniCO), partener 
în cadrul consorțiului internațional PHERECLOS, 

are plăcerea de a anunța debutul a trei 
Parteneriate Transnaționale de Mentorat 

Educațional (TEMPS) coordonate de instituții 
educaționale din România. Cele trei parteneriate 
au primit finanțare europeană împreună cu alte 7 
astfel de proiecte, în cadrul programului TEMP - 

PHERECLOS. După finalizarea procesului de 
selecție, la nivelul întregului program, 44 de 
instituții educaționale din toată Europa vor 

beneficia reciproc de experiența partenerilor din 
proiect cu privire la abordarea de tip Școală 

Deschisă. Scopul acestor parteneriate este acela 
ca instituțiile participante să dezvolte și să 
implementeze un parteneriat de formare în 

contextul educației de tip Școală Deschisă, prin 
intermediul unor proiecte pilot. Acestea din urmă 

pot include practici educaționale puternic 
aplicative, descoperirea unor noi locuri de 

învățare, includerea de experți externi în procesul 
de predare, precum și alte aspecte inovative ce 

definesc abordarea de tip Școală Deschisă. 
 

PHERECLOS – Școală Deschisă – Mentorat 

Transnațional 
PHERECLOS este un proiect internațional cu finanțare 
europeană ce promovează cultura educațională de tip 
Școală Deschisă. Aceasta din urmă este reprezentată de 
schimbul de resurse și idei în cadrul mediului școlar, 
astfel încât școala să răspundă la temele de interes și la 
provocările relevante pentru comunitățile locale, prin 
includerea acestora în practicile de predare și viața 
școlară de zi cu zi. Școlile asigură, în acest mod, către 
comunitatea locală creativitatea și perspectivele 
inovative ale elevilor și profesorilor, ca o resursă 
valoroasă pentru societate.   
În cadrul proiectului PHERECLOS, programul TEMP 
reprezintă o oportunitate pentru ca instituțiile 
educaționale să realizeze mici inițiative de tip Școală 
Deschisă și acțiuni de învățare reciprocă împreună cu 
partenerii de mentorat. Astfel, instituțiile educaționale 
participante beneficiază de cunoașterea, instrumentele 
și experiența tuturor partenerilor din rețeaua 
proiectului.  

 

Beneficii pentru comunitățile locale 
În afară de cunoașterea suplimentară dobândită în 
cadrul programului TEMP, instituțiile educaționale 
participante vor beneficia de legăturile stabilite în 
cadrul consorțiului internațional aferent proiectului 
PHERECLOS, incluzând o rețea extinsă de parteneri din 
toată Europa și din lume. Pentru implementarea 
proiectelor TEMP, este asigurată o finanțare de 15.000 
euro pentru fiecare parteneriat de mentorat.  

 

Grupurile țintă ale activităților TEMP 
Planurile de lucru ale proiectelor TEMP includ activități 
foarte diverse, cu diferite grupuri țintă. În general, 
activitățile se adresează elevilor și studenților, dar sunt 
planificate și activități pentru profesori, mediul 
academic și comunitățile locale.  

Partenerii programului de Mentorat 

Transnațional 
În cadrul programului, au fost selectate 10 parteneriate 

TEMP, din cele propuse  de 58 de instituții educaționale 

diferite, incluzând voluntari, organizații caritabile, 

universități, universități ale copiilor și școli, ce își 

derulează activitatea în diverse țări și medii culturale. 

 Parteneriatele de mentorat educațional aduc 

împreună o mare diversitate de culturi și resurse 

educaționale complementare, în cadrul unor echipe 

multinaționale, precum: Portugalia-Spania, Austria-

Spania-Țările de Jos, 

Germania-Grecia, 

Polonia-Irlanda-Spania, 

România-Spania, Spania-

Grecia, Letonia-

Danemarca, România-

Turcia, Ungaria-Serbia și 

Italia-România.  

Prin programul TEMP, 9 noi țări au intrat în proiectul 

PHERECLOS. 
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Instituțiile educaționale câștigătoare ale proiectelor 

TEMP sunt din 16 țări. 

 

Lista completă a instituțiilor ce formează proiecte 
TEMP  
TEMP 1 
1. UNIVERSITY OF PORTO - Portugalia 
2. UNIVERSITY OF SANTIAGO DE COMPOSTELA - 

Spania 
3. PORTO BUSINESS SCHOOL - Portugalia 
4. PROFIVAL – ESCOLA PROFISSIONAL DE VALONGO - 

Portugalia 
5. IES LUCUSAUGUSTI - Spania 
6. IES ARCEBISPO XELMIREZ II - Spania 
7. IES A NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES - Spania 
8. ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES – ESCOLA ON 

(SCHOOL ON PROJECT) – Portugalia 
TEMP 2 
9. OSEDA.ORG - Austria 
10. CITILAB - Spania 
11. MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM - Țările de Jos 
12. SCRATCHWEB - Țările de Jos 
TEMP 3 
13. KINDER-UNI-GOTTINGEN - Germania 
14. NEANIKO PEDIKO PANEPISTIMIO ELLADAS - Grecia 
15. GRANZLANDMUSEUM EICHSFELD E.V. - Germania 
16. DEUTSCHE GESSELSCHAFT FUR BILDUNG FUR 

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG DGBNE E.V. - 
Germania 

TEMP 4 
17. FUNDACJA UNIWERSYTET DZIECI - Polonia 
18. M-POWERED PROJECTS LIMITED - Irlanda 
19. OPEN FUTURE INTERNATIONAL SCHOOL - Polonia 

20. 20. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 
Spania 

TEMP 5 
21. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI 

MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI - România 
22. LICEUL TEORETIC BILINGV “ITA WEGMAN”, 

BUCUREȘTI - România 
23. EDUPLUS SOCIO - EDUCATIONAL ASSOCIATION - 

Spania 
24. PLANETA CIENCIAS ASSOCIATION - Spania 
TEMP 6 
25. ASOCIACION DESES3 - Spania 
26. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID - Spania 
27. MPIRMPAKOS D. & SIA O.E. (ESCHOOL 

EDUCATIONAL GROUP) - Grecia 
28. DIEYFTHYNSI DEYTEROVATHMIAS EKPAIDEYSIS N. 

KARDITSAS - Grecia 
TEMP 7 
29. RIGA TECHNICAL UNIVERSITY CHILDREN’S AND 

YOUTH’S UNIVERSITY - Letonia 
30. KLIMAZIRKUS-BUILDING WORKSHOP - Danemarca 
31. BABITE SECONDARY SCHOOL - Letonia 
32. STUDIE17 DANSBORG - Danemarca 
TEMP 8 
33. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREȘTI - România 
34. GIRESUN UNIVERSITY - Turcia 
35. GIRESUN BULANCAK YALIKÖY ŞEHIT TEĞMEN BARIŞ 

ÇAKIR PRIMARY SCHOOL - Turcia 
36. LICEUL TEHNOLOGIC  “Sf. Antim Ivireanu”, 

BUCUREȘTI - România 
TEMP 9 
37. LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY - Ungaria 
38. SALGÓTARJÁNI ÁLTALÁNOS ISKOLA PETŐFI SÁNDOR 

TAGISKOLÁJA - Ungaria 
39. KLG KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA - 

Ungaria 
40. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA - Serbia 
TEMP 10 
41. ISIS EUROPA - Italia 
42. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE” 

- Italia 
43. COLEGIUL TEHNIC “CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, 

PETRILA - România  
44. LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE LEONIDA”, 

PETROȘANI - România 



 

 
 

PROIECTUL PHERECLOS 

Având o durată de 3 ani, începând cu luna octombrie 
2019, proiectul european PHERECLOS se bazează pe 
experiența educațională a Universităților Copiilor 
din Europa (Children’s University Network) și din 
lume. Datorită implicării acestora în activități 
educaționale cu copiii și tinerii, Universitățile 
Copiilor sprijină ruperea barierelor instituționale 
dintre mediul academic și societate. Universitățile 
Copiilor colaborează și intermediază, adesea, relația 
dintre diferite organizații cheie din mediul 
educațional și social.  
 

Proiectul PHERECLOS include și stabilirea 
unor  “Clustere Educaționale Locale” (LECs), ce aduc 
împreună școlile și alți actori relevanți din mediul 
educațional din 6 regiuni pilot diferite. Acești actori 
educaționali pot include universități, organizații 
guvernamentale și non-guvernamentale, companii, 
organizații caritabile, muzee și alți furnizori de 
cunoaștere. LECs reprezintă adevărate incubatoare 
pentru susținerea dialogului educațional și 
realizarea de activități comune între aceste 
organizații, aflându-se la interferența dintre 
educația formală și cea non-formală. 
În același timp, proiectul urmărește să 
îmbunătățească calitatea implicării științei în 
societate. PHERECLOS va implementa și un sistem 
digital de tip “Open Badge”, pentru a semnaliza 
instituțiile educaționale participante ca actori 
responsabili și de încredere ce sprijină toți partenerii 
LEC în a deveni adevărați agenți ai schimbării în 
educație. Acest sistem evidențiază, totodată, și 
realizările individuale ale instituțiilor educaționale în 
relație cu implicarea de tip STEAM. 
 

Eficiența și impactul regional al LECs sunt 
monitorizate și susținute de informare prin 
intermediul cercetării aplicate. Astfel, în cadrul 
proiectului are loc dezvoltarea de recomandări de 
implementare și de politici educaționale pentru a 
susține sustenabilitatea întregii abordări 
PHERECLOS. 

Așadar, PHERECLOS oferă insituțiilor educaționale o 
serie largă de beneficii prin intermediul programelor 
LEC și TEMP, și folosește aceste experiențe pentru a 
crește accesul tinerilor la educația superioară, în 
special pentru dezvoltarea de cariere profesionale 
STEAM și în beneficiul unui context social mai larg.  
Consorțiul PHERECLOS este constituit din 15 
parteneri din 9 țări din Europa: Austria, Danemarca, 
Finlanda, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, 
România (Asociația Universitatea Copiilor) și Marea 
Britanie, dar include și un stat din America Latină: 
Columbia. 

 

Mai multe informații despre programul de 

mentorat educațional: www.phereclos.eu 

Liderul de proiect: 

Kinderbüro Universität Wien gGmbH 

Lammgasse 8/8 

1080 Vienna 

Email: kinderbuero@univie.ac.at 

Website: https://kinderbuero-uniwien.at/ 
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