Hands of ToleranceProiect eTwinning

1.
2.
3.

Perioada în care s-a derulat
Grup ţintă la nivelul parteneriatului
Coordonator

4.

Obiective

5.

Ariile curriculare implicate

6.

Produsele finale si rezultatele

Octombrie 2017-Mai 2018
Elevii claselor a VII-a și a VIII-a
Laura Paulauskiene, Lituania
La nivelul Școlii Gimnaziale Viișoara - Prof.
Camelia Costantea
Obiectivul general: Dezvoltarea unui
comportament tolerant la tineri
Obiective operaționale:
 O1. Înțelegerea de către elevi a
dimensiunilor
socio-economice
și
multiculturale ale societăților europene
 Ob.2. Comunicarea, de către elevi, în
mod constructiv în diferite medii și
contexte culturale;
 Ob.3. Capacitatea de a arăta toleranță, de
a exprima și înțelege diferite puncte de
vedere, de a negocia cu abilitate și de a
empatiza
 Ob.4. Utilizarea corectă şi adecvată de
către elevi a conceptelor cu conţinut civic
în diferite contexte;
 O5. Dezvoltarea competențelor digitale și
de comunicare în limba engleză a elevilor
dar și a cadrelor didactice implicate;
 Crearea unei comunități educaționale
multiculturale utilizând mediul virtual (
platforma eTwinning)
Limbă și comunicare, Om și societate, Arte
sport și tehnologii
A. Produse finale

obţinute şi gradul lor de utilizare
concretă la nivelul parteneriatului,
al instituţiei şi în afara acesteia

7.

Metodele de evaluare si de
diseminare folosite

8.

Impactul (asupra instituţiei,

proiecte de activități didactice cu conținut
civic
- fișe de lucru
- chestionare
- materiale didactice ( ppt- uri cu conținut
civic)
- postere cu conținut civic
B. Rezultate obținute
- exersarea competențelor civice și sociale
de către elevi
- dobândirea și exersarea competențelor
digitale de către elevi și profesori
- dobândirea de cunoștințe despre alte state
și popoare europene ( cultura, obiceiurile
acestora);
- abilități de comunicare în limba engleză
pentru elevi și profesori
- proiecte de activități, ppt-uri, postere
Produsele finale rezultate ( fișe de lucru,
chestionare, mteriale ppt) sunt utilizate în
cadrul orelor de cultură civică, educație
socială,
istorie și dirigenție la nivelul
instituției. Mapa proiectului, conținând
proiecte de activităși, fișe de lucru se găsește
în Centru de Documentare și Informare și
poate fi consultată de fiecare cadru didactic și
utilizată în propria activitate didactică.
I. Metode de evaluare:
- Chestionare aplicate elevilor
- Discuțiile
- Fișele de lucru le elevilor
- Observația
- Reflecția parsonală
II. Metode de diseminare
La nivelul instituției:
- În cadrul comisiei metodice ,,Om și
societate” prin prezentarea obiectivelor
proiectului, a activităților desfășurate și a
rezultatelor obținute
La nivel local
- În cadrul activității defășurate la nivelul
cercului metodic al profesorilor de
istorie- zona Câmpia Turzii
La nivel județean
- În cadrul conferinței ReSTART pentru
educație de calitate în mediul rural
La nivel național și internațional
- Platforma eTwinning
- www.didactic.ro
A. asupra instituției
-

personalului şcolii, elevilor,
părinţilor, comunităţii locale, etc.)

9.

Caracterul inovator

10.

Sustenabilitatea activităţilor
desfăşurate şi a rezultatelor obţinute
la nivel instituţional şi la nivelul
parteneriatului

promovarea valorilor democratice și
civice ca valori fundamentale dezvoltate
de educația furnizată de instituția noastră;
- îmbogățirea resurselor educționale ale
școlii: proiecte de activități, postere,
materale ppt cu conținut civi care pot fi
folosite ca resurse educaționale la orele
de educație socială, cultură civică,
dirigenție;
B. Personalul școlii
- desfășurarea activității într-un contex
internațional și multicultural ( proiect
internațional);
- dobândirea de noi competențe : digitale,
comunicare în limba engleză,
- familiariza
cu
noi
conținuturi,
metodologii și instrumente de învățare
specifice educației civice și educații
sociale.
C. Elevilor
- exersarea competențelor civice și sociale;
- dezvoltarea spiritului de echipă;
- îmbunătățirea competențelor TIC prin
lucrul la produsele proiectului;
- creșterea satisfacției elevilor și a
motivației acestora pentru studiu ;
- îmbunătățirea rezultatelor școlare la
disciplina cultură civică ;
- inițiativă civică ;
D. Comunitate locală
- conștientizarea demersurilor realizate de
către cadrele didactice pentru formarea
profilului moral al elevului și a inițiativi
civice a acestuia ;
 caracterul
transdisciplinar
și
transcurricular al proiectului.
 dezvoltarea profilului moral al elevului
prin activitățile desfășurate în cadrul
proictului
 Utilizarea unor jocuri educative cu
conținut
civic
pentru
atingeea
obiectivelor.
- utilizarea produselor finale obținute (
postere, ppt-uri) în cadrul orelor de
educație socială și cultură civică;
- încorporarea strategiilor inovatoare în
practicile curente de predare;
- continuarea proiectului prin activitățile
din cadrul proiectului național ,,
Cetățeanul ” și prin activitățile de
-

dezvoltare
personală
din
cadrul
programului Școală după Școală (din
cadrul proiectului Împreună pentru
școală, împreună pentru viitor” Cod
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