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11--sstt  PPRROOJJEECCTT      MMEEEETTIINNGG    IINN    RROOMMAANN,,  RROOMMAANNIIAA,,    

2288tthh  OOCCTT..--  3311sstt  OOCCTT  ..  22001144  

                                                          AACCTTIIVVIITTYY          RREEPPOORRTT        

    --  PPrroojjeecctt  mmeeeettiinngg    aatt  tthhee    ccoooorrddiinnaattiinngg  sscchhooooll  ““MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu””  iinn  RRoommaann,,  RRoommaanniiaa..  

TThheerree  wweerree  aa  ttoottaall  ooff  1166  ppaarrttiicciippaannttss,,  1133  tteeaacchheerrss  aanndd    33  ssttuuddeennttss..  

TThhee  pprrooggrraamm  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  iinncclluuddeedd  tthhee  ooffffiicciiaall  wweellccoommee  aatt    SScchhooooll  ““MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu””  

aanndd  tthhee  sscchhooooll  pprreesseennttaattiioonn  aass  wweellll  aass  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  tteeaammss  ooff  ppaarrttiicciippaanntt  

ssttuuddeennttss  aanndd  tteeaacchheerrss..  

  TThheenn  ,,  aass  aa  rreeaall  wwaayy  ooff  sshhaarriinngg  tthhee  eexxppeerriieenncceess  wwee    vviissiitteedd  aa  kkiinnddeerrggaarrtteenn  aanndd  aa  vvooccaattiioonnaall  

hhiigghh  sscchhooooll  ‘‘SStt..  FFrraanncciiss  ooff  AAssssiissii””  RRoommaann..  

AAnn  ooffffiicciiaall  rreecceeiivviinngg  aatt  tthhee  TToowwnn  HHaallll  ffoolllloowweedd,,  aallll  tthhee  ddeelleeggaattiioonnss  wweerree  wwaarrmmllyy  

wweellccoommeedd  bbyy  tthhee  mmaayyoorr  ooff  oouurr  ttoowwnn,,  MMrr..  DDaann  LLaauurreennttiiuu  LLeeoorreeaannuu  ..  

BBeeiinngg  tthhee  ffiirrsstt  pprroojjeecctt  mmeeeettiinngg  ,,  tthhee  pprrooggrraammmmee  ffooccuusseedd  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttooppiiccss::  

  aa  ccoonntteesstt  wwaass  hheelldd  aafftteerr  wwhhiicchh  tthhee  mmaassccoott  //  llooggoo  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  wwaass  cchhoosseenn  ffrroomm  

tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ssuuggggeessttiioonnss..  TThhee  wwiinnnneerr  wwaass  pprrooppoosseedd  bbyy  PPoorrttuuggaall;;  

  eeaacchh  ccoouunnttrryy  mmaaddee  aa  ddeettaaiilleedd  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthheeiirr  sscchhooooll  ;;  

  ddiissccuussssiinngg  iinn  ddeettaaiillss  tthhee  nneeww  rruulleess  ooff  EErraassmmuuss  ++  ffiinnaanncciinngg;;  

  PPrroojjeeccttiinngg  iinn  ddeettaaiillss  tthhee  aaccttiivviittiieess  uunnttiill  tthhee  nneexxtt  ttrraannssnnaattiioonnaall  pprroojjeecctt  mmeeeettiinngg  iinn  

IIttaallyy;;  TThhuuss::  

  --IItt  wwaass  ddeecciiddeedd  tthhaatt  eeaacchh  mmoonntthh  tthhee  ppaarrttnneerrss  wwiillll  hheelldd  bbiillaatteerraall  aanndd  mmuullttiillaatteerraall  

ssiiddeedd  vviirrttuuaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  iinn  tthhee  llaasstt  CCOOMMPPLLEETTEE  wweeeekk  ooff  tthhee  mmoonntthh;;    



  OOnn  llaasstt  MMoonnddaayy::  SSppaaiinn  aanndd  aannyy  ootthheerr  ppaarrttnneerr,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  

pprroojjeecctt;;  AAllssoo  LLaattvviiaa  aanndd  aannyy  ootthheerr  ppaarrttnneerr;;  

  OOnn  llaasstt  TTuueessddaayy::  IIttaallyy  aanndd  aannyy  ootthheerr  ppaarrttnneerr,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  

pprroojjeecctt;;  AAllssoo  PPoorrttuuggaall  aanndd  aannyy  ootthheerr  ppaarrttnneerr;;  

  OOnn  llaasstt  WWeeddnneessddaayy::  GGrreeeeccee  aanndd  aannyy  ootthheerr  ppaarrttnneerr,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  

tthhee  pprroojjeecctt;;  AAllssoo  SSwweeddeenn  aanndd  aannyy  ootthheerr  ppaarrttnneerr;;  

  OOnn  llaasstt  TThhuurrssddaayy::  RRoommaanniiaa  aanndd  aannyy  ootthheerr  ppaarrttnneerr,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  

tthhee  pprroojjeecctt;;  AAllssoo  CCrrooaattiiaa  aanndd  aannyy  ootthheerr  ppaarrttnneerr;;  

  OOnn  llaasstt  FFrriiddaayy::  AAllll  ppaarrttnneerrss  wwiillll  ccoommmmuunniiccaattee  vviirrttuuaallllyy,,aallssoo  iinn  oorrddeerr  ttoo  

ddeevveelloopp  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  

  TTHHEE  HHOOUURR  OOFF  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  BBOOTTHH  FFOORR  TTHHEE  BBIILLAATTEERRAALL  

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  AANNDD  TTHHEE  MMUULLTTIILLAATTEERRAALL  OONNEE  WWIILLLL  BBEE  1144..0000  

CCEETT..  

  AAllssoo  iitt  wwaass  ddeecciiddeedd  tthhaatt  eeaacchh  mmoonntthhllyy  aaccttiivviittyy  sshhoouulldd  bbee  ffiinniisshheedd  oorr  

pprreeppaarreedd  uunnttiill  tthhee  llaasstt  TThhuurrssddaayy  ooff  tthhee  mmoonntthh,,  ssoo  tthhaatt  oonn  tthhee  llaasstt  FFrriiddaayy,,  aatt  tthhee  

vviirrttuuaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  sshhaarree  iitt..    

  TThheerree  wweerree  aallssoo  ttaakkeenn  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  tthhee    ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  FFaacceebbooookk  ppaaggeess::  

TTeeaacchheerrss’’  ggeenneerraall  ((wwhhiicchh  wwiillll  bbee  ccrreeaatteedd  bbyy  MMaarrttiinnaa,,  SSwweeddeenn)),,  CCoooorrddiinnaattoorrss’’pprriivvaattee  

((ccrreeaatteedd  bbyy  OOddeettttee,,  RRoommaanniiaa))  aanndd  ssttuuddeennttss’’  ppaaggee  ((wwiillll  bbee  ccrreeaatteedd  bbyy  GGrreeeeccee));;  

DDEEAADDLLIINNEE::1155--tthh  ooff  NNoovveemmbbeerr  22001144;;  

  TThheerree  wweerree  ddeecciiddeedd  tthhee  ddiisssseemmiinnaattiioonn  rreessppoonnssaabbiilliittiieess::  CCrrooaattiiaa  wwiillll  bbee  

rreessppoonnssiibbllee  aatt  pprroojjeecctt  lleevveell  aabboouutt  tthhee  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ((pprreecciisseellyy,,  bbyy  ccoolllleeccttiinngg  ffrroomm  aallll  

tthhee  ppaarrttnneerrss  tthhee    mmaatteerriiaallss  ddiisssseemmiinnaatteedd    iinn  tthheeiirr  oowwnn  ccoouunnttrriieess  aanndd  sseennddiinngg  tthheemm  ttoo  

tthhee  ccoooorrddiinnaattoorr  tteeaacchheerr  ttoo  bbee  uuppllooaaddeedd  oonn  tthhee  BBLLOOGG//ssiittee;;  tthhee  ddaayy  ttoo  bbee  sseenntt  tthhee  

ddiisssseemmiinnaattiioonn  mmaatteerriiaallss,,  iinn  ccaassee  tthheeyy  eexxiisstt,,  wwiillll  bbee  tthhee  llaasstt  FFrriiddaayy  ooff  tthhee  mmoonntthh)),,    

  TThheerree  wwiillll  bbee  ddeevveellooppeedd  aa  yyeeaarrllyy  nneewwsslleetttteerr  tthhaatt  wwiillll  ccoonnttaaiinn  ddeettaaiilleedd  

iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff    tthhee  pprroojjeecctt  ((aaccttiivviittiieess,,  bbeesstt  pprraaccttiicceess,,  

iinntteerrvviieewwss,,  ssttuuddeennttss  iimmpprreessssiioonnss,,  eettcc..))..  TThhiiss  aaccttiivviittyy  ooff  ccrreeaattiinngg  tthhee  yyeeaarrllyy  nneewwsslleetttteerr    

wwaass  aassssiiggnneedd  ttoo  SSppaaiinn;;  TThhee  ddaattee  ffoorr  ppuubblliisshhiinngg  tthhee  nneewwsslleetttteerr  wwiillll  bbee  eeaacchh  

JJuunnee((llaasstt  TThhuurrssddaayy  ooff  tthhee  mmoonntthh));;  

  TThhrroouugghhoouutt  tthhee  wwhhoollee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  tthheerree  wwiillll  bbee  hheelldd  22  eevvaalluuaattiioonn  

sseessssiioonnss  aatt  llooccaall  lleevveell  ((tthhaatt  iiss  iinnssiiddee  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn))  iinn  tthhee  mmoonntthhss  ooff  OOccttoobbeerr  

aanndd  AApprriill..  IInn  oorrddeerr  ttoo  pprreeppaarree  tthhee  eevvaalluuaattiioonn,,  tthhee  ccoooorrddiinnaattoorr  tteeaacchheerr  wwiillll  pprreeppaarree  

tthhee  ccoommmmoonn  qquueessttiioonnnnaaiirreess,,  sshhee  wwiillll  sseenndd  tthheemm  ttoo  eeaacchh  ccoouunnttrryy  ccoooorrddiinnaattoorr  wwhhoo  

wwiillll  ttrraannssllaattee  tthheemm  iinn  tthheeiirr  nnaattiioonnaall  llaanngguuaaggee  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  aapppplliieedd  iinn  tthheeiirr  sscchhooooll..  



AAfftteerr  aappppllyyiinngg  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirree,,  tthhee  ccoouunnttrryy  ccoooorrddiinnaattoorr  wwiillll  pprreeppaarree  tthhee  

ccoonncclluussiioonnss  iinn  EEnngglliisshh  aanndd  wwiillll  sseenndd  tthheemm  ttoo  tthhee  PPrroojjeecctt  ccoooorrddiinnaattoorr..  

  TThheerree  wwiillll  aallssoo  bbee  22  ttrraannss--nnaattiioonnaall  eevvaalluuaattiioonnss,,  eeaacchh  66  mmoonntthhss  ((iinn  MMaarrcchh  

aanndd  OOccttoobbeerr))  ooff  eeaacchh  pprroojjeecctt  yyeeaarr..  TThhee  PPoorrttuugguueessee  ppaarrttnneerr  wwiillll  bbee  iinn  cchhaarrggee  wwiitthh  

tthhee  ttrraannss--nnaattiioonnaall  eevvaalluuaattiioonn,,  tthhaatt  iiss  tthheeyy  wwiillll  ccoolllleecctt  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirreess  aanndd  wwiillll  

mmaakkee  tthhee  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhee  rreessuulltt  aanndd  aafftteerrwwaarrddss  wwiillll  hhaanndd  tthheemm  ttoo  tthhee  pprroojjeecctt  

ccoooorrddiinnaattoorr..  

  DDuurriinngg  tthhee  mmeeeettiinngg  tthheerree  wweerree  aallssoo  sseett  tthhee  eexxaacctt  ddaatteess  ooff  tthhee  22001155  ttrraannssnnaattiioonnaall  

ccoommmmoonn  mmeeeettiinnggss..  

  TThheeyy  aarree::  

  22--66  MMaarrcchh  22001155::  CCoouurrssee  iinn  SSaarrddeeggnnaa,,  IIttaallyy..  

  99--1122  MMaarrcchh--ttrraannssnnaattiioonnaall  mmeeeettiinngg  iinn  GGaatttteeoo,,  IIttaallyy..  

  1111--1144  MMaayy  22001155--  ttrraannssnnaattiioonnaall  mmeeeettiinngg  iinn  MMaarrkkooppoouulloo,,  GGrreeeeccee..  

  1133--1166  JJuullyy  22001155  ttrraannssnnaattiioonnaall  mmeeeettiinngg  iinn  RRiijjeekkaa,,  CCrrooaattiiaa..  

  1122--1155  OOcctt--  ttrraannssnnaattiioonnaall  mmeeeettiinngg  iinn  AAmmoorraa,,  PPoorrttuuggaall..  

  11--sstt  wweeeekk  ooff  MMaarrcchh  22001166--  ttrraannssnnaattiioonnaall  mmeeeettiinngg  iinn  RRiiggaa,,  LLaattvviiaa..  

  --LLaasstt  wweeeekk  ooff  AApprriill  ((ppoossssiibbllyy  2255--2288  AApprriill  22001166))--  ttrraannssnnaattiioonnaall  mmeeeettiinngg  iinn        

GGrraannoolllleerrss  ,,  SSppaaiinn  

  11
sstt
  wweeeekk  ooff  JJuunnee  22001166-- ttrraannssnnaattiioonnaall  mmeeeettiinngg  iinn  OOrreebbrroo,,  SSwweeddeenn  

  AAbboouutt  tthhee  aaccttiivviittiieess::    

  IInn  NNoovveemmbbeerr  22001144,,  tthhee  ccoooorrddiinnaattoorr  ffrroomm  IIFFOOSS  wwiillll  sseenndd  uunnttiill  1100--tthh  ooff  

NNoovveemmbbeerr  aa  qquueessttiioonnnnaaiirree  aabboouutt  bbuullllyyiinngg  aanndd  ccyybbeerrbbuullllyyiinngg  aanndd  ssttuuddeennttss  ffrroomm  aallll  

ccoouunnttrriieess  wwiillll  ppeerrffoorrmm  tthhee  ssuurrvveeyy  iinn  tthheeiirr  oowwnn  sscchhoooollss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  eexxtteennssiioonn  

aanndd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  ttooppiicc..  EEaacchh  ccoooorrddiinnaattoorr  wwiillll  sseenndd  tthhee  ccoonncclluussiioonnss  ttoo  tthhee  

ccoooorrddiinnaattiinngg  sscchhooooll  wwhhiicchh  wwiillll  mmaakkee  aa  ssyynntthheessiiss  aanndd  ddrraaww  tthhee  ffiinnaall  ccoonncclluussiioonnss..  TThhee  

ffiinnaall  rreessuullttss  wwiillll  bbee  ppuubblliisshheedd  oonn  tthhee  bblloogg..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  tthhee  tteeaacchheerrss  ffrroomm    tthhee  

pprroojjeecctt  tteeaammss  wwiillll  sshhaarree  tthhrroouugghh  aarrttiicclleess  ppuubblliisshheedd  oonn  tthhee  bblloogg,,  tthheeiirr  ooppiinniioonnss//  

iiddeeaass//ppeerrssoonnaall  eexxppeerriieennccee  aabboouutt    ppaarrttiiccuullaarr  ccaasseess  aanndd    hhooww  tthheeyy  ccooppeedd  wwiitthh  tthheessee  

ppaarrttiiccuullaarr  ttwwoo  pprroobblleemmss  ::  bbuullllyyiinngg  aanndd  llaacckkiinngg  sseellff--eesstteeeemm..  TThhee  aaccttiivviittyy  sshhoouulldd  bbee  

ffiinniisshheedd  uunnttiill  tthhee  44
tthh

  ooff  DDeecceemmbbeerr..    

  DDeecceemmbbeerr  22001144,,  oonn  tthhee  ffiirrsstt  wweeeekk  ((FFrriiddaayy  22  pp..mm..))  ttrraannssnnaattiioonnaall  vviiddeeoo  

bbrraaiinnssttoorrmmiinngg  sseessssiioonn  ((ffiirrsstt  wwee  mmaakkee  tthhee  aaccttiivviittyy  wwiitthh  aa  ccllaassss  iinn  oouurr  sscchhoooollss  aanndd  tthheenn  

aa  rreepprreesseennttaattiivvee  wwiillll  ssppeeaakk  aatt  vviiddeeooccoonnffeerreennccee))..  



  AAfftteerr,,  wwiitthh  tthhee  ccoonncclluussiioonnss  ddrraawwnn  ffrroomm  tthhiiss,,  tthhee  bbeesstt  1100  wwaayyss  ooff  aaccttiioonn  wwiillll  bbee  

ddeecciiddeedd  aanndd  tthheeyy  wwiillll  ccrreeaattee  aa    PPPPTT  pprreesseennttaattiioonn  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  sshhoowweedd  ttoo  tthheeiirr  

ccoolllleeaagguueess  iinn  sscchhooooll  ,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaakkee  tthheemm  aawwaarree  ooff  tthhee  pprroobblleemm  aanndd  ooff  ppoossssiibbllee  

wwaayyss  ooff  ssoollvviinngg  iitt..  AAllssoo  ssoommee  ffllaasshhccaarrddss  aanndd  ppoosstteerrss  wwiillll  bbee  mmaaddee  aanndd  ppllaacceedd  iinn  

vviissiibbllee  ppllaacceess  iinn  sscchhooooll  ttoo  mmaakkee  aallll  ttaarrggeettss  ggrroouuppss  aawwaarree  ooff  tthhiiss  iissssuuee..      

  JJaannuuaarryy  22001155,,  tthhee  pprroojjeecctt  mmaassccoott  ""TThhee  aannttii--bbuullllyy  hheerroo""  wwiillll  ""ttrraavveell""  iinn  

pprriimmaarryy  sscchhoooollss  oorr  kkiinnddeerrggaarrddeennss  ffrroomm  oouurr  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  wwiillll  ttrryy  ttoo  ""eexxppllaaiinn""  ttoo  

tthhee  lliittttllee  cchhiillddrreenn  aabboouutt  bbuullllyyiinngg  aanndd  iittss  ddaannggeerrss,,  aass  iitt  iiss  kknnoowwnn  tthhaatt  tthhee  aaggggrreessssiivvee  

bbeehhaavviioouurr  ssttaarrttss  aatt  vveerryy  lliittttllee  aaggee;;  TT hheeyy  ccaann  ddoo  tthhiiss,,ffoorr  eexxaammppllee,,  tthhrroouugghh  aa  lliittttllee  

ddrraammaa  oonn  tthhee  ttooppiicc  TThhuuss  tthhee  oollddeerr  ssttuuddeennttss  wwiillll  ddeevveelloopp  aann  aattttiittuuddee  ooff  rreessppoonnssaabbiilliittyy  

ffoorr  tthhee  ssaaffeettyy  aanndd  tthhee  wweellll  bbeeiinngg  ooff  tthheeiirr  lliittttllee  ppeeeerrss;;  PPiiccttuu rreess  oorr  mmoovviieess  ttaakkeenn  dduurriinngg  

tthhiiss  aaccttiivviittyy  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  oonn  tthhee  bblloogg..    

  FFeebbrruuaarryy  22001155,,    aa    ppuubblliicc  ccaammppaaiiggnn  wwiitthh  aaccttiivviittiieess  wwhhiicchh  wwiillll  hheellpp  bbuuiillddiinngg  

tthhee  sseellff--eesstteeeemm((ffoorr  eexxaammppllee  tthhee  yyoouunnggeerr  cchhiillddrreenn  wwiillll  bbee  ttaauugghhtt  ttoo  ddeevveelloopp    aa  ““tteeaassee  

ttoolleerraannccee””  bbyy  ppooiinnttiinngg  oouutt  tthhaatt  ssoommee  tteeaassiinngg  ccaann’’tt  hhuurrtt..  TThheeyy  wwiillll  lleeaarrnn  ttoo  ccooppee  wwiitthh  

tteeaassiinngg  bbyy  iiggnnoorriinngg  iitt  wwhhiillee  uussiinngg  ppoossiittiivvee  sseellff--ttaallkk  ssuucchh  aass  ““nnaammeess  ccaann  nneevveerr  hhuurrtt  

mmee,,””  ““tteeaasseess  hhaavvee  nnoo  ppoowweerr  oovveerr  mmee,,””    eettcc,,  aanndd  wwiillll  lleeaarrnn  ttoo  ffooccuuss  oonn  tthheeiirr  ssttrreennggtthhss  

bbyy  ppooiinnttiinngg  oouutt  ttoo  tthheemm  aallll  tthhee  tthhiinnggss  tthheeyy  ccaann  ddoo))..AAllssoo,,  aann  eexxhhiibbiittiioonn  ooff  

pphhoottooss//ddrraawwiinnggss//wwoorrkkss//hhaannddiiccrraafftt  mmaaddee  bbyy  ssttuuddeennttss    oonn  tthhee  ttooppiiccss--  wwiillll  bbee  ccrreeaatteedd  iinn  

sscchhoooollss  aanndd  ppllaacceedd  iinn  aa  ssoo  ccaalllleedd  ""EErraassmmuuss  pplluuss--ÁÁnnttii--bbuullllyyiinngg  aanndd  ttoolleerraannccee  aarreeaa""  

  AAllssoo  iitt  wwaass  ddeecciiddeedd  tthhaatt    tthhee  ttaasskk  ooff  pprreeppaarriinngg  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  

aallllooccaatteedd  ttoo  tthhee  hhoosstt  ccoouunnttrryy;;  

  RRoommaanniiaa  wwiillll  ccrreeaattee  tthhee  bblloogg;;  

        TThhee  pprrooggrraamm  aallssoo  iinncclluuddeedd  aarrttiissttiicc  aanndd  eenntteerrttaaiinniinngg  aaccttiivviittiieess  ((ttrraaddiittiioonnaall    nniigghhttss,,  eettcc))  

aanndd  vviissiittss  ttoo  tthhee  mmuusseeuummss  aanndd  hhiissttoorriiccaall  ccuullttuurraall  ssiigghhttss  ooff  tthhee  hhoossttiinngg  ccoouunnttrryy  ..  

  

                                                        CCoooorrddiinnaattiinngg  tteeaacchheerr  ,,  

                                                                                                                                                                  PPaauullaa--OOddiillllee    DDooğğaann  


