IMPLEMENTAREA LA NIVELUL COLEGIULUI
A PROIECTULUI ERASMUS+, KA2. PARTENERIAT STRATEGIC
IN ANUL SCOLAR 2015-2016

Educaţie fizică
1. Famous athlete as guest speaker
Invitarea în colegiu a unei sportive de renume din judeţ. Prezentarea activităţii invitatului, schimb de bune practici, discuţii cu elevii.
Obiective:
- Încurajarea asumării unui program de viaţă sănătos;
- Creşterea motivaţiei pentru practicarea sportului în mod regulat.
Produse: fotografii, video, articol de ziar (interviu realizat de elevi).
Responsabili: prof. Drehluţă Romica., prof. Popescu Irina.
2. We don t have a body, we are a body
Realizarea unei serii de dezbateri pe teme de nutriţie şi alimentaţie sănătoasă cu invitarea doctorului Găleanu Alexandru
Produse finale:
- realizarea de prezentări despre importanţa alimentaţiei sănătoase cu ocazia zilei colegiului;
- realizarea unei borşuri cu sfaturi, recomandări şi interdicţii, parte a cărţii Does and Don’ t in nutrition (produs final de proiect)
Responsabili: prof. Drehluţă Romica., prof. Popescu Irina, prof. Duminică Madalina.
3. Citius, altius, fortius
În colaborare cu Centrul Şcolar Câmpulung Moldovenesc se vor organiza o serie de activităţi sportive menite să dezvolte atât abilităţile fizice, cât
şi încrederea în sine în rândul participanţilor. Elevii din şcoala parteneră vor fi încurajaţi să se implice în activităţile propuse (antrenamente,
jocuri, jocuri sub formă de concurs), urmărindu-se integrarea lor şi depăşirea complexelor şi prejudecăţilor.
Produs final: Activităţile vor fi filmate şi postate pe blogul proiectului.
4. Our body and nature
Activităţi ce se vor derula în timpul reuniunii de proiect din România. În colaborare cu ONG Pro Natura Rarău, se vor organiza drumeţii la Moara
Dracului şi pe Rarău. Posibile activităţi: 1. alpinism, 2. realizare de fotografie How my body talks
Produse finale: fotografii, film, expoziţie internaţională de fotografie
Responsabili: Drehluţă R., Butnaru A.

Educaţie civică
1. Get stronger for a stronger world
Invitarea unui profesor universitar (Iaşi, Sibiu) care va ţine elevilor prelegeri despre dezvoltarea gândirii pozitive şi importanţa acesteia în
dezvoltarea personală şi profesională.
Produse finale: articole scrise de elevi publicate în revista şcolii şi pe blog, video cu invitaţii
Responsabili: prof. Pintilei Mihaela.
2. Volunteers in our community
Activitate inclusă în iniţiativa Primeşti căldura oferind.
Iniţiative:
- ornarea unor clase de la Centrul Şcolar cu ocazia Crăciunului;
- oferirea de ajutor unor familii nevoiaşe.
Produse: fotografii, articole pe blog, impresii în jurnalul proiectului.
Responsabili: prof. Ciumaşu Radu., prof. Fântână Dorina, preot Cârloanţă Constantin, prof. Pintilei Mihaela.
3. Body codes, Symbols, clothes
Elevii se informează referitor la regulile de conduită şi vor structura un set de reguli pe care le vor prezenta apoi colegilor prin activităţi concrete.
Elevii vor deveni formatori pentru un grup de elevi mai mici ce provin din medii defavorizate pe care să îi înveţe regulile de bază ale unui
comportament civilizat.
Produse: materialul de documentare realizat de elevi (broşură), video, chestionare care vor fi interpretate de către elevi: Toate acestea se vor
regăsi în cartea privind regulile de conduită care este unul din produsele finale ale proiectului.
Responsabili: prof. Pintilei Mihaela, prof. Ciumaşu Radu, preot Cârloanţă Constantin.
Limbă maternă
1. Canon Beauty
Realizarea de referate privind modele de frumuseţe feminină cu ocazia zilei colegiului, referate ce vor fi parte din e-bookul final Body and
Literature.
Responsabili: prof. Câmpan Mioara., prof. Romaga Maria.
2. Language
Activitatea se va derula pe durata vizitei găzduită în colegiu şi va consta în elaborarea unui dicţionar tematic plurilingvistic privind corpul uman.
Dicţionarul este unul din produsele finale ale proiectului.
Responsabili: prof. Câmpan Mioara, prof. Drehluţă Dana.
3. They make me laught
Realizarea unui album cu personaje amuzante din cărţi, benzi desenate sau filme; Elevii se vor documenta, vor selecta o serie de personaje pe
care le vor interpreta apoi, punând în scenă secvenţe din aceste opere sau filme, cu ajutorul unui actor profesionist care îi va învăţa să îşi
coordoneze mimica, gesturile, intonaţia cu mesajul transmis.
Produse finale: albumul în format pe hârtie şi electronic, spectacole de teatru.
Responsabili: prof. Butnaru Adina, prof. Romaga Maria.

Arte
1. A school decoration event
Elevii vor decora sălile de clasă cu ocazia Crăciunului.
Produse finale: fotografii, articole pe blog, expoziţii foto.
Activitatea din cadrul colegiului va fi corelată cu activitatea de voluntariat desfăşurată de responsabilii de la Cultură civică.
Responsabili: prof. Butnaru Adina, prof. Negură Iulian.
2. All of me
Pe durata unor workshopuri ţinute cu ajutorul fotografului Sorin Onişor, elevii vor învăţa tehnici fotografice pe care le vor aplica în realizarea
unor portrete expresive şi reuşite.
Produse: Organizarea unei expoziţii de fotografie care se surprindă chipul şi corpul uman în paralel cu a unei expoziţii de desen pe aceeaşi temă.
De asemenea, o parte din aceste fotografii vor fi realizate pe durata drumeţiei pe Rarău, iar workshopul se va desfăşura pe durata mobilităţii
găzduită în colegiu.
Responsabili: prof. Butnaru Adina, prof. Negură Iulian.
N.B.: Activităţile din domeniul Arte sunt prevăzute a se desfăşura pe durata a doi ani.
Toate activităţile şi produsele realizate în urma acestora se vor regăsi pe site-ul proiectului, dar şi pe blogul realizat şi întreţinut de
echipa de proiect a colegiului.

