ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” JIBOU
Titlul proiectului: HAPPY SCHOOL HAS HAPPY STUDENTS
Tipul proiectului: Proiect Erasmus+, acțiunea KA2,
proiect strategic numai intre școli
Numărul proiectului : 2019-1-TR01-KA229-077378_4
Coordonator: Școala Primară NEF, Istanbul, TURCIA
Parteneri:
− Școala Primară NEF, Istanbul, TURCIA
− Școala Primară Zubeyde Hanim, Istanbul, TURCIA
− Școala Gimnazială Vilniaus Pranciskaus, Vilnius, LITUANIA;
− Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Jibou, ROMÂNIA
Perioada proiectului: 1.X.2019 – 30.IX.2021
Grup ţintă: Elevii, profesorii, părinții școlii noastre,
Coordonator: prof. Ciurbe Mariana
Obiectiv general: Reducerea/eliminarea bullying-ului în rândul elevilor
Obiective specifice:
− prevenirea comportamentului de intimidare (bullying) între elevi;
− reducerea furiei și stresului observat la elevi și dezvoltarea de relații bune între ei;
− dezvoltarea empatiei și a abilității de a lega prietenii;
− încurajarea colaborării în grup.
Rezultate aşteptate/Impact:
− Realizarea grupurilor Facebook, Whatsapp și Instagram, unde elevii și profesorii să
beneficieze de o fructuoasă și continuă socializare;
− Schimb de experiențe între grupuri de elevi din școlile partenere, oferind elevilor
posibilitatea de a studia în mediu nou și interesant;
− Învățarea în aer liber, în afara spațiului clasei;
− Implicarea părinților/familiei în activități de mindfulness
− Promovarea aspectelor legate de cultura și tradițiile fiecărei țări, dând importanță
toleranței și respectului reciproc
Activităţile proiectului:
− Crearea Erasmus+ board în școala noastră;
− Competiția pentru realizarea logo-ului proiectului;
− Activități de mindfulness la clasă ;
− Observarea dezvoltării plantelor anterior selecționate de către fiecare participant (contrast
negativ/pozitiv);
− Realizarea de mesaje anti-bullying și a colțului păcii (The Corner of Peace);
− Cercul prieteniei – activitate realizată în clasă sau în aer liber;
− Yoga pentru copii;

− Jocuri, incluzând roata anti-bullying ;
− Mobilități ale elevilor și profesorilor în țările participante.
Diseminare :
•

Pe pagina Facebook a școlii noastre
https://www.facebook.com/lucianblaga.lucianblagajibou

•

Pe YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC9c30uS0bEpqQyUltZ5WTQ?fbclid=IwAR1Yc7xlO_S5ZDTSYoYJZbVLnUjEbbW8sod3Vca
NtxAqbHoPcQZSwJfgNK0

• Pe pagina facebook a proiectului :
https://www.facebook.com/Happy-School-Has-Happy-Students-Erasmus-Plus-Ka-229Project-101970114549540
•
•

Pe portalul eTwinning : https://twinspace.etwinning.net/70694/home

În presa locală (ziarul Graiul Sălajului): http://www.graiulsalajului.ro/activitatetransnationala-de-nvatare-erasmus-pentru-elevi-si-profesori-ai-a-67234
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Director,
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