Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei
Titlul proiectului: Peace messages
Tipul proiectului: Proiect eTwinning
Beneficiari: - direcţi: 600 de elevi, 31 de cadre didactice
- indirecţi: partenerii implicaţi, mass-media, părinţii elevilor, şcolile în care s-a
diseminat proiectul
Parteneri:
• Adil Tekin -Anamur Akdeniz İlköğretim Okulu, Anamur TURCIA
• Alina Rumega -Şcoala Gimnazială nr. 30 Timisoara, Timişoara ROMÂNIA
• Asuman Özincirlik ilkokulu, SARIÇAM TURCIA
• Branislava Bugarinov-Osnovna škola "Sveti Sava", Pančevo SERBIA
• Chiara Sabatini -ICS di Attigliano-Guardea, Attigliano (TR) ITALIA
• Cosima Spedicati -IST SC COMPRENSIVO VALESIUM, Brindisi (BR) ITALIA
• Danijela Milijić -OŠ ,,Kralj Petar I", Niš SERBIA
• ELENA MANOLACHE -Grădiniţa PP Nr. 32, Timişoara ROMÂNIA
• Elena Orian -Grădiniţa PP Nr. 32, Timişoara ROMÂNIA
• Elizabeta Filipova -Primary school Tode Hadzi-Tefov, Kavadarci MACEDONIA
• Figan Baran -Serpil Sümer Anaokulu, Çankaya Ankara TURCIA
• Francesca Vogesi -IOC di San Marcello Pistoiese, San Marcello Pistoiese (PT),ITALIA
• Irena Rimc Voglar -Primary school VELIKA DOLINA,, Jesenice na Dolenjskem,
SLOVENIA
• Iustina Larisa Magda –Grădiniţa PP Nr. 32, Timişoara, ROMÂNIA
• Jana Beckova -Základná škola Huncovce, Huncovce, SLOVACIA
• Jolanta Krzak -Szkoła Podstawowa, Dworszowice Pakoszowe, POLONIA
• LAURA RUSU -Şcoala Gimnazială nr. 30 Timişora, ROMÂNIA
• Oana Suzana Marinescu -Liceul "Grigore Moisil" Timişora, ROMÂNIA
• PRIBOI NICOLETA -Şoala Gimnazială nr. 30 Timişora, ROMÂNIA
• Ramona Liepiņa-Krauja -Vaivaru pamatskola, Jūrmala, LETONIA
• Sanela Marie -Şcoala cu clasele I-VIII nr. 25, Timişoara, ROMÂNIA
• SEZEN EFE -75. Yıl Cumhuriyet, İzmit/Kocaeli, TURCIA
• Suzana Miljković -OŠ ,,Kralj Petar I", Niš SERBIA
• Svetlana Drobnjak -OШ,,Бранко Радичевић", Нови Београд SERBIA
• Tamara Pantea -Liceul Grigore Moisil, Timisoara ROMÂNIA
• Višnja Mušnjak -Osnovna škola Nikole Tesle, Zagreb CROAŢIA
• Θεοδώρα (Theodora) Αναγνωστοπούλου (Anagnostopoulou) -Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
Γόννων, Λάρισα GRECIA
• Славица Гомилановић -ОШ "Ђура Јакшић", Орешковица SERBIA
Grup ţintă:
Acest proiect se adresează elevilor între vârsta de 5-14 din şcolile participante în proiect,
profesorilor coordonatori.
Scopul:
Educarea copiilor în spiritul păcii, al cooperării şi prieteniei, ca valori principale ale pacii
mondiale, prin formarea comportamentelor de prietenie şi preţuire reciprocă. Promovarea ideii
de pace si colaborare, formarea la elevi a unui comportament bazat pe nonviolenă şi toleranţă.
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Obiectiv general/obiective:
- să încurajeze şi să promoveze comportamente de înţelegere, armonie, linişte şi
toleranţă între colegi, în familie, între vecini;
- să deosebească acţiunile pozitive de cele negative
- să conştientizeze importanţa păcii în Europa şi în lume
- să exprime dorinţa pentru pace în mod creativ şi liber
- să scrie mesaje de pace în limba engleză şi în limba lor maternă
- să transmită mesaje de pace prin prezentări power point, desene, colaje, postere şi
cântece
- să manifeste interesului pentru promovarea libertăţii în lume;
- să formareze atitudini pozitive faţă de semeni;
- să prezinte beneficiului păcii în regiune şi la nivel european/mondia
- să scrie mesaje în limba engleză şi în limba maternă;
- să realizeze o expoziţie cu produsele activităţii: postere, colaje, desene, picturi.
Rezultate aşteptate:
Elevii vor înţelege că menţinerea păcii este vitală pentru întreaga societate. Ei vor învăţa că
toleranţa este importantă pentru a trăi într-o lume plină de linişte şi pace. Vor înţelege de
asemenea că fac parte dintr-o comunitate mare şi că pot lupta pentru pace împreună cu ceilalţi
copii din lume doar prin simple mesaje. Proiectul va implica cadrele didactice pentru organizarea
unor activităţi extracurriculare, va creşte prestigiul unităţii.
Activităţi:
Activitatea nr.1
Titlul activităţii; Să ne organizăm! – lansarea proiectului
Subactivitaţi: - Organizarea agendei de lucru a echipei
- Activităţi de promovare a proiectului
b. Data/perioada de desfăşurare: 21-30 septembrie
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei
d. Participanţi: 3 cadre didactice
e. Coordontari: Echipa de proiect
f. Descrierea pe scurt a activităţii: Echipa de proiect va informa elevii despre proiect, tema
proiectului, activităţile propuse, rezultatele aşteptate. Se stabileşte regulamentul de participare la
concurs. Se organizează echipa de lucru a elevilor. Se acceptă online participarea la proiect
Dovezi: se vor ataşa poze din timpul activităţii, testimoniale ale participanţilor, diplome obţinute,
etc.
Activitatea nr.2
Titlul activităţii; Peace messages – concurs/expoziţie
Subactivităţi: - Primirea materialelor pentru activităţi
- Formarea echipelor de elevi
- Desfăşurarea activităţilor propuse de proiect – atelier: confecţionarea de postere,
desene, colaje pe format A1, A2, A3 şi cântarea unui imn care să aibă temă pacea
- realizarea unei expoziţii cu lucrarile elevilor în şcoală
- postarea lucrărilor şi filmuleţelor pe blogul proiectului
- jurizarea lucrărilor
- acordarea diplomelor
b. Data/perioada de desfăşurare: 1 octombrie – 20 decembrie
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei
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d. Participanţi: 3 cadre didactice, 84 de elevi
e. Coordontari: Soos Annamaria, Bacsadi Izabella, Filip Gyongyi Ana
f. Descrierea pe scurt a activităţii: Echipa de proiect formează echipele de lucru între ele şi un
imn care să aibă temă pacea. Se pregăteşte locul pentru expoziţie, vor fi amplasate panourile, se
expun lucrările şi se ierarhizează lucrările. Se tehnoredactează diplomele şi se distribuie după
care se postează lucrările elevilor pe blog.
Activitatea nr.3
Titlul activităţii; Răsplata muncii – diseminarea proiectului
Subactivităţi: - realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului
b. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2016
c. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei
d. Participanţi: cadrele didactice implicate în proiect
e. Coordontari: Echipa de proiect
f. Descrierea pe scurt a activităţii: mediatizarea proiectului care cuprinde informarea publicului
larg şi a comunităşii asupra începerii, derulării şi a rezultatelor atinse de proiect.
Activitatea nr.4
Titlul activităţii; Expoziţie internaţională
Subactivităţi: - realizarea unei expoziţii internaţionale cu toate lucrările participante în proiect.
b. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2016
c. Locul desfăşurării: Liceul Grigore Moisil, Timişoara
d. Participanţi: cadrele didactice implicate în proiect şi reprezentanţii partenerilor
e. Coordontari: Echipa de proiect
f. Descrierea pe scurt a activităţii: organizarea unei expoziţii internaţionale de una dintre şcolile
partenere. Activitate care din păcate nu a mai avut loc.
Dovezi:
Desenele şi posterele realizate de elevii noştri
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Imnul păcii scris şi interpretat de elevii clasei a VII a B, postat pe youtube.

Întocmit,
Director, Prof. Filip Gyöngyi,
Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei
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