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RAPORT DE ACTIVITATE
LUNI, 27 NOIEMBRIE 2017
Scopul activității: - prezentarea oficială a proiectului și cunoașterea sistemului
de educație din fiecare stat implicat în proiect;
Obiective:
- familiarizarea cu unele tradiții românești;
- prezentarea școlii și a sistemului de învățământ din România;
- discutarea proiectului;
- analiza sistemelor de educație din țările participante;
- crearea chestionarelor ce se vor aplica părinților și elevilor implicați în proiect;
Tipuri de activități: - vizită cu scop info-documentar, moment artistic, sesiune
de lucru interactivă
Rezultate așteptate: - fotografii, ppt, chestionare
Activități derulate:
Dimineața, musafirii au fost întâmpinați, tradițional, cu pâine și sare, de
către doi elevi, îmbrăcați în costume populare. Un scurt program artistic, alcătuit
din cântece și jocuri populare a fost prezentat de către elevii claselor I C și a IVa C, îndrumați de prof. Simona Conț și Gabriela Holirca.
Directorul Școlii Gimnaziale Nr.18 Sibiu prof. Țichindelean Cornel a ținut
un discurs de întâmpinare reprezentanților instituțiilor participante la proiect.
Școala Gimnazială Nr.18 din Sibiu, cu săli de clasă, laboratoare, cabinete,
a fost prezentată participanților de către prof. Savu Alexandra.
S-a discutat despre fiecare școală implicată în proiect. Profesorii din
Letonia, Macedonia , Polonia, România, Slovacia și Turcia au prezentat ppt cu
școlile și au realizat o scurtă descriere a sistemului de învățământ existent. S-au
remarcat unele similitudini, în special în școlile din Macedonia, Slovacia,
Polonia și România.
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MARȚI, 28 NOIEMBRIE 2017
Scopul activității: - familiarizarea cu specificul unor lecții de curs, la diverse
clase (ciclul primar, gimnazial) și lărgirea orizontului de
cunoaștere despre orașul gazdă, Sibiu;
Obiective:
- asistarea la ore de limba engleză la clasele a III-a, a VI-a, a VIII-a;
- sesizarea unor caracteristici în activitatea didactică din sistemul românesc de
educație;
- vizitarea celor mai importante obiective turistice din Sibiu.
Tipuri de activități: - ore de curs, dezbateri, vizită tematică, ghid cultural.
Rezultate așteptate: - fotografii, discuții despre similitudinile și deosebirile
dintre activitățile de predare-învățare ale țărilor participante.
Activități derulate:
Profesorii din țările implicate în proiect au asistat la câteva ore de limba
engleză, susținute la clasele a III-a, a VI-a, și a VIII-a de către prof. Mădălina
Spulber și Delia Florea. În orele desfășurate într-o atmosferă plăcută,
profesoarele au folosit atât mijloace moderne – tabla interactivă, laptopul,
videoproiectorul, softuri educaționale, cât și metode interactive.
Au urmat discuții despre evaluarea lecțiilor asistate și despre modalitățile
de desfășurare a orelor de curs în fiecare țară participantă la proiect.
După–amiaza s-a realizat un tur al orașului Sibiu, prezentându-se cele mai
importante obiective geografice, istorice, culturale, sociale. Musafirii au fost
plăcut impresionați de arhitectura și vechimea burgului nostru.

MIERCURI, 29 NOIEMBRIE 2017
Scopul activității: - implementarea proiectului în funcție de resursele
operaționale
Obiective: - crearea website-ului;
- proiectarea planului de activități ale proiectului;
- familiarizarea cu documentele și reglementările necesare proiectului
Tipuri de activități: - dezbateri, prezentare ppt, sesiune de lucru, întâlnire cu
presa locală
Rezultate așteptate: - interviuri, fotografii, plan de lucru, chestionare
Activități derulate:
Această zi a început cu dezbateri privind implementarea proiectului.
Gulsun Arslan, reprezentanta Turciei, a furnizat informații privind website-ul
proiectului.
Au fost proiectate activitățile ce se vor desfășura cu elevii, lunar, în fiecare
țară participantă la proiect. Au fost create chestionarele pentru profesorii, părinții
și elevii implicați în proiect.
Coordonatorul proiectului, prof. Tănasie Rodica, a furnizat informații cu
privire la actele, documentele financiare, juridice și reglementările necesare
proiectului.
A urmat o întâlnire cu presa locală, unde s-au acordat interviuri și s-au
făcut fotografii.
Ziua s-a încheiat cu o vizită la Muzeul Satului.

JOI, 30 NOIEMBRIE 2017
Scopul activității: - formularea concluziilor și planificarea următoarei întâlniri
Obiective: - proiectarea unui grafic cu activitățile lunare;
- înmânarea certificatelor de participare
- evaluarea rezultatelor obținute după prima sesiune de întâlniri din
cadrul proiectului
Tipuri de activități: - dezbateri, sesiune de lucru.
Rezultate așteptate: - adeverințe, fotografii.
Activități derulate:
Sesiunea de lucru a avut ca temă formularea unor concluzii după prima
întâlnire transnațională. Se planifică următoarea întâlnire cu profesorii, în
Slovacia, în septembrie 2018. S-au stabilit următoarele întâlniri dintre membrii
țărilor participante. A fost realizat graficul activităților ce se vor realiza cu elevii
participanți, din fiecare țară. Turcia este prima țară ce va proiecta și desfășura
activitatea lunară, pe care apoi o va trimite celorlalte echipe.
Ziua s-a încheiat cu semnarea documentelor de prezență și înmânarea
adeverințelor, certificatelor de participare.
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