PROIECT ERASMUS+ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 21 SIBIU
Începând cu 1 Octombrie 2015, Şcoala Gimnazială Nr. 21 Sibiu este parteneră în
cadrul Proiectului European “Learning through games to keep children at school”, în
Programul Erasmus+, Acţiunea cheie 2: “Parteneriate strategice între şcoli”, proiect ce se va
derula pe parcursul a 2 ani (2015 – 2017). Şcoala coordonatoare este Pamukyazi Tamsa
Seramik Fabrikasi A.S Ilkokulu, din localitatea Pamukyazi – Torbali, Turcia. În cadrul
acestui proiect, pe lângă şcoala coordonatoare şi şcoala sibiană, mai fac parte: Osnovno
uchilishte "Vasil Levski", Yorukovo – Bulgaria; Spoleczna Szkola Podstawowa,
Starachowice – Polonia; 23rd Heraklion Primary School, Heraklion – Grecia; Direzione
didattica statale S. Giovanni Bosco, Triggiano – Italia.
Obiectivul principal al proiectului este scăderea ratei de abandon școlar în rândul
elevilor cu vârste între 6 și 10 ani. Abandonul școlar timpuriu este o problemă comună a
statelor din Europa. Există un target deja cunoscut la nivel european, acela de a scadea rata de
abandon de la 15% la 10% până în anul 2020. Tocmai de aceea, am demarat acest proiect,
având drept scop schimbul de experiențe și metode de reducere a numărului de elevi care
abandonează școala devreme.
Elevii care absentează frecvent sau pentru perioade lungi de timp sunt copii
dezavantajați, care provin din familii cu un nivel socio-economic și socio-cultural scăzut,
având mari dificultăți de citit și scris. Freud a definit mintea sănătoasă a elevului ca fiind
“love and play” (dragoste și joc).
Prima activitate comună a proiectului a avut loc la începutul lunii Decembrie 2015, în
țara gazdă, Turcia, unde a participat, alături de ceilalți parteneri, o echipă de cadre didactice
din Școala Gimnazială nr. 21 Sibiu, formată din directorul instituției, prof. Alexandru Tacoi,
coordonatorul de proiect, prof. Ileana-Carmen Dămean, și doamnele profesoare Sînziana
Salomie, Crina Constantinescu și Camelia Han. Tema întâlnirii a fost “Happy child, happy
school”, activitățile prezentate având drept scop dezvoltarea creativității și promovarea unei
atmosfere vesele de învățare, prin intermediul muzicii, teatrului, dansului și îndeletnicirii
manuale. Cea de-a doua întâlnire de proiect, derulată în luna Februarie a acestui an, la școala
din Yurukovo – Bulgaria, a avut ca temă ”Games in extracurricular activities”.
Până la următoarea reuniune de proiect, fiecare școală parteneră va avea de realizat o
carte de benzi desenate inspirată din folclorul țării și obiecte confecționate manual cu specific
pascal. De asemenea, se vor aplica formulare de observare a tuturor elevilor cu vârste între 6
și 10 ani, la nivelul celor șase școli implicate, precum și formulare de observare pentru părinți
și cadrele didactice care predau la ciclul primar de învățământ. Toate informațiile strânse vor
constitui un material al proiectului, constând în informații elocvente cu privire la
absenteismul și abandonul timpuriu.
Cele mai frumoase imagini, activitățile derulate până în prezent și detaliile
activităților
viitoare,
le
găsiți
pe
pagina
web
a
proiectului:
http://sto.starachowice.org/erazmus_plus/index.html

