Proiect eTwinning

Împreună pentru
educație

1.
2.

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

3.

Coordonator

4.

Obiective

Octombrie 2017- Iunie 2018
Prof. Ciocan Liana, mediator școlar Cozac
Loredana - Școala Gimnazială Viișoara, jud. Cluj;
Prof.înv.primar Ciocan Liana, mediator școlar
Cozac Loredana - Școala Gimnazială Viișoara, jud.
Cluj;
 Ob.1. Respectarea diferențelor culturale prin
valorificarea pozitivă a celorlalte culturi
 Ob.2. Formarea unei atitudini pozitive față de
persoanele aflate în dificultate
 Ob.3. Educarea și formarea interculturală a
copiilor
 Ob.4. Implicarea părinților în activitatea școlară
și extrașcolară a copiilor
 Ob.5. Realizarea schimbului de bune practici
între toti participanții la activitățile proiectului.

5.

Ariile curriculare implicate

6.

Produsele finale si rezultatele
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,
personalului şcolii, elevilor,
părinţilor, comunităţii locale, etc.)

Limbă și comunicare, Matematică și științe ale
naturii, Om și societate, Arte, Tehnologii,
Consiliere și orientare
Produse finale:
- fotografii,
- postere,
- ppt-uri,
- fișe de lucru,
- înregistrări video;
Rezultate obținute:
- desfășurarea unor
activități școlare și
extrașcolare bazate pe strategii didactice
colaborative și interactive în vederea atingerii
obiectivelor stabilite;
- creșterea gradului de incluziune socială la
nivelul grupului de elevi;
- conștientizarea importanței educației copiilor în
rândul părinților de etnie romă;
creșterea numărului părinților implicați în viața
școlară a copiilor lor;
Metode de evaluare:
- obținerea
Certificatului de calitate al
proiectului (eTwinning Quality Label) și a
- Certificatului de calitate pentru elevii implicați
în proiect;
- observația,
- reflecția personală,
- chestionare
Metode de diseminare:
- Activitățile proiectului au fost postate în
jurnalul proiectului, pe twinspace-ul acestuia
din cadrul platformei eTwinning;
În cadrul comisiei metodice a învățătorilor din
școala noastră, în cadrul consiliului profesoral al
școlii, membrilor consiliului de administrație al
școlii, comitetului de părinți al clasei.
 Asupra instituției:
- difuzarea unei imagini pozitive a instituției și a
muncii cadrelor didactice;
- promovarea dimensiunii europene a școlii.
 Personalului școlii:
- implicarea unui număr de 8 cadre didactice din
școala noastră în acțiunile proiectului și crearea
de tot atâtea conturi pe platforma eTwinnig;
- formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor
didactice de a utiliza platforma eTwinning în
vederea derulării unor proiecte școlare naționale
și internaționale;
- dezvoltarea competențelor comunicative și de
colaborare în cadrul corpului profesoral;

dobândirea de competențe în gestionarea
particularităților individuale ale copiilor care
provin din comunitatea romă.
 Elevilor:
- diminuarea dificultăților de adaptare a copiilor
romi la mediul școlar;
- dobândirea de competențe interculturale;
- creșterea gradului de acceptare a diferețelor de
natură etnică în rândul copiilor;
- reducerea numărului de absențe și a abandonului școlar;
- dezvoltarea coeziunii sociale la nivelul grupului
de elevi participanți la activitățile proiectului.
 Părinților:
- conștientizarea rolului pe care îl are educația în
dezvoltarea copilului;
- schimbarea atitudinii unor părinți romi în ceea
ce privește educația copiilor;
- implicarea unui număr tot mai mare de părinți
în activitatea școlară;
 Comunității locale:
- respectarea principiului interculturalității de
către factorii sociali implicați în educație.
- promovarea unei imagini pozitive în comunitate
despre activitățile și inițiativele școlii;
creșterea prestigiului cadrelor didactice în
comunitate.
9. Caracterul inovator
 încurajarea elevilor și a cadrelor didactice de a
iniția și desfășura activități educaționale în
domeniul cetățeniei globale.
 identificarea unor noi mecanisme de motivare
și mobilizare a implicării comunității în proiectele școlii.
10. Sustenabilitatea activităţilor
 Proiectul răspunde necesității implicării cât mai
desfăşurate şi a rezultatelor obţinute
active a elevilor, cadrelor didactice, părinților,
la nivel instituţional şi la nivelul
reprezentanților
comunității
locale
în
parteneriatului
desfășurarea unor activități curriculare,
extracurriculare și extrașcolare, în vederea
diminuării absenteismului și a prevenirii
abandonului școlar.
 Acțiunile proiectului au dezvoltat și cimentat
relații la nivel uman care vor dura în timp.
 Includerea persoanelor aparținând unor grupuri
defavorizate într-un spațiu educațional și
cultural.
 Derularea altor proiecte educaționale, datorită
cunoașterii unor posibili viitori parteneri prin
cadrul comunicării online pe care o oferă
platforma eTwinning.
-

