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Ce este Comenius?
Programul sectorial Comenius este prima componenta
a Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vietii și
urmărește

• Dezvoltarea cunoașterii și întelegerii diversitătii culturale și
lingvistice europene în rândul profesorilor și elevilor;
• Sprijinirea copiilor pentru a dobândi competențele si
abilitățile necesare dezvoltării personale pentru integrare
profesională si cetățenie activă.
În acest context, școala nostră și-a depus candidatura pentru
implementarea unui proiect multilateral Comenius. În urma
aplicației din februarie 2012 acesta a fost aprobat și a
primit finanțare.

Primul pas - VIZITA PREGĂTITOARE COMENIUS
LONDRA ianuarie 2012
Summerside Primary School in London Borough of
Barnet

• Scopul central al vizitei pregătitoare a fost de
a ne permite să ne cunoaștem ca membri ai unei
echipe de proiect Comenius, de a discuta și
finaliza ideea de proiect Comenius și a pregăti
formularul pentru depunerea candidaturii pâna
la termenul limită din 21 februarie 2012. Acest
scop a fost atins.

PARTENERI:

•

1.UK Summerside Primary School,
LONDRA

•

2.TR ÖZEL BURÇ GÜLTEN NAKİPOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU,
ISTANBUL

3.ES CORUÑA

4.IT-

CEIP “SAN XOSÉ OBREIRO”,

ARTEIXO - A

3° Circolo Didattico “Melvin Jones”, MONOPOLI

5.PL Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła
Podstawowa im. Brunona Strzałki
LUBOMIA

6.UKCoppetts Wood Primary School & Children’s
Centre, LONDRA

•7.EL-GREECE - 1st Special School “Centaurs “ VOLOS

• Proiectul Young Europe-”Europa
tânără” le va permite copiilor
implicați să învețe ce înseamnă
„prietenia europeană” și să înțeleagă
cu ajutorul experienței proprii, rolul
şi responsabilitatea lor de „cetăţean
european”.

• În primul an de proiect, fiecare şcoală se
va concentra pe activităţi care să le
permită copiilor să se cunoască şi să
dezvolte prietenii , să afle cum se
desfăşoară o zi tipică în viaţa noului lor
prieten, să împărtăşească informaţii
despre un sportiv național model olimpic, să
participe la o întrecere sportivă realizată
împreună.

• În cel de-al doilea an, copiii vor fructifica
experienţa dobândită şi o vor dezvolta mai
departe pentru a crea o carte de poezii, scrisă în
comun, despre prietenia europeană şi despre ce
înseamnă să fii cetăţean european . Şcolile se vor
ajuta reciproc să scrie poezii împărtăşind poeziile
din fiecare ţară şi interpretându-le prin diferite
mijloace – inclusiv senzorial – , vor lucra împreună
pentru a scrie şi publica o carte de poezii care va
ajunge la fiecare şcoală şi la comunităţile locale.

Obiectivele
proiectului
• Crearea unor legături solide şi de durată între
şcolile partenere şi elevi
•
Dezvoltarea cunoştinţelor, înţelegerii şi
respectului pentru culturile diferite din Europa
•
Oferirea unui prilej adevărat şi semnificativ
de a comunica cu copii din ţări diferite
•
Introducerea si dezvoltarea în colaborare a
unui curriculum creativ care reflectă o dimensiune
europeană

Dintre activitățile de proiect propuse pot fi
amintite

• numirea în cadrul fiecărei instituții partenere a
unor copii ca Ambasadori Comenius

• implementarea programului Language of the month în
fiecare instituție parteneră( de exemplu în octombrie
2012 toți copiii din instituțiile implicate în proiect vor
saluta și vor face prezența în limba turcă, deasemenea
vor învăța câteva expresii uzuale, acțiunea repetându-se
cu toate limbile țărilor partenere. Va fi utilizat
deasemenea limbajul semnelor,limbajul Braille etc)
• creearea și schimbul unor felicitări de Crăciun
• realizarea unor competiții sportive și împărtășirea
rezultatelor
•

realizarea unui schimb de jocuri sportive și a unor reguli
speciale (de ex copiii nevăzători din Români vor juca jocuri
sportive pentru deficientii de vedere, după explicarea
regulilor copiii din celelate instituții partenere vor juca
același joc legați la ochi)

• cunoașterea unor preconcepții despre țările
implicate în proiect prin aplicarea unor
chestionare, demontarea acestor prejudecăți
prin împărtășirea de experiențelor din cadrul
călătoriilor în țările partenere,
•

realizarea unui filmuleț în fiecare țară despre
o zi tipică în instituția respectivă incluzând o
serie de activități din diferite arii curriculare artă, literatura, sport etc. Deasemenea țările
partenere vor realiza această prezentare a
instituției și sub formă de hartă tactilă care să
fie accesibilă și copiilor cu deficiențe de
vedere.

•

realizarea unui forum on-line pt a facilita
intercunoașterea și schimbul de date și informații,
schimbul de poezii reprezentative pt fiecare din țările
partenere, studierea și analiza lor la clasă,
• dramatizarea poemelor în cadrul unor activități de
diseminare a proiectului,
• realizarea de către copii a unor poezii despre
prietenia europeană,
• realizarea unei competiții pentru realizarea unor
lucrări de artă ce vor ilustra cartea cu poeziile create
de către copii, etc.

Produse finale
așteptate
• pagina de web pentru a face cunoscut proiectul
• chestionare pentru elevi , părinți și cadre didactice ce
vor fi comparate iar rezultatele distribuite şi analizate
de către fiecare şcoală parteneră.
• cursuri de limbă străina în fiecare şcoală parteneră –
CSEI Cristal va organiza un curs de limba engleză
pentru cadrele didactice.
• Copiii vor împărtăşi informaţii despre vieţile lor cu noii
lor prieteni printr-o prezentare intitulată O zi din
viaţa...
• Cluburi de prietenie europeană vor fi lansate în fiecare
şcoală

• Felicitări de Crăciun vor fi trimise de către
copii noilor lor prieteni
• Va fi realizat un logo al proiectului Comenius
• Va fi realizat un album –colaj în fiecare
şcoală care să includă fotografii şi informaţii
despre fiecare ţară..
• Fiecare şcoală va crea şi /un
filmuleţ/spectacol/album-colaj despre un
sportiv național model olimpic (copiii din
CSEI Cristal vor studia modelul sportivului
paralimpic Eduard Carol Novak)

• Fiecare şcoală va realiza o serie de
întreceri sportive etalate într-o mini
olimpiadă.
• Toate şcolile partenere vor crea o
prezentare video sau un album foto,
conținând o serie de instrucţiuni despre
cum să joci un joc originar din fiecare
ţară parteneră.(CSEI Cristal va
prezenta un joc sportiv pentru copiii cu
deficiențe de vedere)

• Toate şcolile partenere vor găzdui o Săptămână
europeană deschisă elevilor, părinţilor, comunităţii
locale
• Spectacole care să reflecte ţările diferite a şcolilor
partenere prin artă, dans, teatru de păpuşi, fotografii.
• Se va crea un calendar pentru fiecare şcoală
parteneră care va conţine fotografii cu munca depusă
şi copiii din parteneriat în timpul primului an.
• Se vor crea lucrări artistico –plastice care să
ilustreze o carte de poezii scrisă în colaborare
• Versuri scrise de către copii (cu sprijinul cadrelor
didactice) pe tema prieteniei europene şi a cetăţeniei
europene
etc.

CONCLUZIE
Integrarea socială a copiilor cu deficiențe
senzoriale este deseori influențată de atitudinea
reticentă a celor din jur în ceea ce privește capacitățile
şi posibilitățile acestor copiii

• Participarea copiilor din CSEI Cristal Oradea la un proiect
european de tip Comenius va contribui la dezvoltarea
încrederii în sine a copiilor și a relaționării optime cu ceilalți.
•

Copiii noștri, al căror orizont de cunoaștere este limitat de
deficiența senzorială ,vor avea ocazia să înțeleagă ,cu
ajutorul experienței proprii, conceptele aparent îndepărtate
ale prieteniei europene și ale cetățeniei europene.

• În acelaşi timp, parteneriatul se bazează pe schimbul
cultural şi dezvoltarea comunicării într-o limbă străină încă
de la vârste fragede.

Animați de speranța unui proiect Comenius
relevant și de succes,
vă mulțumim pentru participare și pentru
atenție!

