Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Jibou
Titlul proiectului: School is the Flame (nr.ref. 2018-1-EL01-KA229-047858_4)
Tipul proiectului: Proiect Erasmus+, acțiunea KA2, proiect strategic numai intre școli
Beneficiar: Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Jibou
Parteneri: Primary School of Skouroxwri, Pyrgos, GRECIA, Istiklal Ilkokulu, Manisa,
TURCIA, Professionalna Gimnaziya po Transport, Razlog, BULGARIA.
Grup ţintă: Elevii, profesorii, părinții școlii noastre, comunitatea locală
Coordonator: prof. Ciurbe Mariana
Obiectiv general: Reducerea rezultatelor slabe la învățătură.
Obiective specifice:
 Dezvoltarea toleranței și respectului în rândul elevilor ;
 Crearea unui ghid de joacă în aer liber despre felul în care copiii comunică fără
utilizarea limbajului obișnuit ;
 Crearea unui mediu de învățare în aer liber prin activități care să promoveze
învățarea transdisciplinară.
Rezultate aşteptate:
 Realizarea grupurilor Facebook, Whatsapp și Instagram, unde elevii și profesorii
să beneficieze de o fructuoasă socializare ;
 Schimb de experiențe între grupuri de elevi din școlile partenere, oferind elevilor
posibilitatea de a studia în mediu nou și interesant;
 Crearea unui video comun, din care să reiasă posibilitatea jocului fără folosirea
limbii vorbite;
 E-book cu jocuri similare ale partenerilor;
 Realizarea de experimente și studierea de invenții antice, activitate care va fi
filmată și televizată;
 Compunerea unui cântec despre toleranță și abandon școlar, care va fi accesibil
pe rețele de comunicare și socializare.
Activităţi:
 Conferinta de lansare a proiectului a avut loc in decembrie 2018 Pyrgos, Grecia
unde s-au stabilit coordonatele colaborării intre cele patru școli implicate;
 S-a creat o platforma de colaborare online;
 S-au creat grupuri whatsapp, Facebook de comunicare între elevi și profesori
 Au avut loc două mobilități: în Grecia (între coordonatori) și în România
(schimb de experiență între grupuri de elevi);
 S-a realizat un chestionar cu tema ,,Mituri Comune”, care urmează să fie aplicat
în școlile partenere până la sfârșitul lunii ianuarie 2020.
Dovezi:
-Pagina Facebook a școlii:
https://www.facebook.com/search/top/?q=scoalal%20blaga%20jibou&epa=SEARCH_
BOX
-Articol apărut în ziarul local ,,Sălăjeanul” în data de 7 mai 2019.

- Fotografii:
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