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O activitate transnaţională de &icirc;nvățare/predare/formare (schimb de elevi pe termen scurt)
Erasmus+ va fi găzduită de Liceul Teoretic &bdquo;Grigore Antipa&rdquo; din Botoșani, &icirc;n
perioada 8-12 octombrie 2018. Delegațiile din școlile partenere vor avea &icirc;n componență un
număr de 4 elevi &icirc;nsoțiți de c&acirc;te 2 profesori.
Agenda de lucru propune un mediu de &icirc;nvățare bazat pe experiența participanților și
schimbul de bune practici prin care se urmărește atingerea următoarelor obiective:&nbsp;
- dezvoltarea unei atitudini pro-active a participanților față de probleme globale;
- &icirc;ntărirea cetățeniei active și a participării;
- crearea unor oportunități de dezvoltare a creativității;
- crearea unor oportunități de &icirc;nvățare față &icirc;n față despre culturi și
tradiții, altele dec&acirc;t cele proprii.
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Activitățile planificate propun abordarea temei proiectului din
perspectivă interdisciplinară și au la bază metode de &icirc;nvățare formală și non-formală
ce vizează &icirc;n principal aspectul practic, ceea ce va genera o motivație consolidată, spirit
de echipă, &icirc;ncredere &icirc;n sine, creativitate pentru activități constructive și
dob&acirc;ndirea de abilități utile pe tot parcursul vieții. Astfel, programul de lucru cuprinde
activități comune profesori-elevi, dar și separate, precum:&nbsp;
- masă rotundă pe tema specificului școlii gazdă, a sistemului de &icirc;nvățăm&acirc;nt;
- club de conversație și expoziție de obiecte prin intermediul cărora elevii &icirc;și vor
exprima identitatea națională/culturală;
- atelier de pictură pe tema proiectului;
- atelier de scriere creativă pe tema proiectului;
- vizită de documentare la Centrul de colectare selectivă a deșeurilor din Iași;
- atelier de comunicare folosind tehnici de improvizație (se va marca, astfel, și Ziua
&Icirc;nvățării non-formale);
- distribuire de pliante cu mesaje pe tema proiectului &icirc;n comunitatea locală;
- vizionarea filmelor c&acirc;știgătoare &icirc;n cadrul competiției derulată la nivel de
parteneriat;
- concurs Cine știe c&acirc;știgă pe tema managementului deșeurilor electronice (utiliz&acirc;nd
platforme educaționale);
- asistențe la ore (disciplinele limba maternă, limba engleză, limba franceză, matematică,
fizică, chimie, educație fizică);
- activități de management de proiect at&acirc;t pentru elevi c&acirc;t și pentru profesori
(lucru la platforma e-twinning și site-ul proiectului), evaluarea și raportarea activităților
desfășurate;
- analiza raportului intermediar.
Rezultatele&nbsp; de &icirc;nvățare așteptate sunt reprezentate de cunoștințe, competențe,
atitudini, emoții.
Liceul Teoretic &bdquo;Grigore Antipa&rdquo; Botoșani implementează proiectul de parteneriat
strategic &icirc;ntre școli, Erasmus+, Acţiunea cheie 2, Electronic waste awareness of students
through Erasmus (EWASTE), finanțat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.
Organizaţiile partenere sunt:
-MEHMET AKIF ERSOY ANADOLU LISESI din Izmir, Turcia (coordonator);
- Liceul Teoretic &bdquo;Grigore Antipa&rdquo;&nbsp; Botoşani, Rom&acirc;nia (partener);
- Agrupamento de Faj&otilde;es din Oliveira de Azem&eacute;is, Portugalia (partener);
- Liceo Scientifico Statale &laquo;Marie Curie&raquo; din&nbsp; Giulianova, Italia (partener);
- II Liceum Ogolnoksztalcace Zespol Szkol Budowlanych i Ogolnoksztalcacych im. Jozefa Dechnika din
Biłgoraj, Polonia (partener).&nbsp;
&nbsp;
Obiectivul general al proiectului constă &icirc;n creșterea gradului de conștientizare &icirc;n

