1.09.2015
septembrie
– octombrie
23.10.2015

octombrie –
noiembrie
14 – 21
noiembrie
ianuarie –
februarie
martieaprilie
18 – 26
aprilie
01
septembrie
19 – 28
septembrie
25 – 29
aprilie
mai
iulie august

septembrie
30
noiembrie

2015
Începutul proiectului
Planificare internă a
întâlnirii de proiect
Reuniunea de
informare și consiliere
pentru beneficiarii de
proiecte de parteneriat
strategice pe domeniul
școlar – proiecte doar
între școli, București
Informarea elevilor și
părinților
Întâlnire de proiect
Salzhausen
2016
Chestionare
preliminare aplicate
elevilor
Întâlniri cu partenerii
de proiect și elevi
Vizită de schimb în
Salzhausen
Raport intermediar
Vizită de schimb
Sfântu Gheorghe
2017
Întâlnire de proiect în
Romania
Curs de formare în
Romania
Completarea formei
oficiale a Cărții
viitorului, evaluare,
finanțare,
tehnoredactare,
tipărire
Sfârșitul proiectului
Depunerea raportului
final

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
SFÂNTU GHEORGHE
str. 10, nr. 24, com. Sf. Gheorghe,
jud. Tulcea, cod 827195
www.scoalasfantugheorghetl.info
e-mail: scoala_sf.gheorghe@yahoo.com
Tel./Fax: +40240546730

Persoană de contact în Sfântu Gheorghe:
Adnana Mihaela Pătrășcoiu

Parteneriat strategic între
Oberschule Salzhausen
și
Şcoala Gimnazială Sfântu
Gheorghe, Tulcea

2015-1-DE03-KA219-013763_2
01.09.2015 – 31.08.2017

Kreuzweg 29, 21376 Salzhausen
Fon +49 4172 98680 Fax +49 4172 986819
sekretariat@obs-salzhausen.de
www.obs-salzhausen.de
Persoană de contact în Salzhausen:
Sigrid Vogelsang

Parteneri:

Autoritățile locale și comunitățile din Sfântu
Gheorghe și Salzhausen
Administrația Rezervației Biosferei Delta
Dunării, Tulcea
ONG Mioritics
Biological Center Schubz, Lüneburg
Universitatea din Lüneburg
Biospäherenreservatsverwaltung Elbtalau

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această
publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi
Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe
care le conţine.

Kursbuch Zukunft Entwicklung
zukunftsfähiger
Lebensstile
Cartea viitorului –
Dezvoltarea de stiluri
de viață durabile

Școala Gimnazială Sfântu Gheorghe

Scop:
Dezvoltarea competențelor de bază și
transversale prin folosirea de metode
inovative
Obiective:
▪ Promovarea spiritului de inițiativă,
participare și cetățenie activă a
tinerilor
▪ Consolidarea integrării digitale în
procesul de învățare, predare,
instruire și activităților pentru tineret
la diferite niveluri

Impactul proiectului
Pentru elevi
▪ dezvoltarea conștiinței ecologice
▪ implicarea în conservarea
biodiversității
▪ dezvoltarea de perspective pentru
un stil de viață durabil în regiunea lor
participarea activă la procesele
sociale din regiune
▪ implicarea în procese regionale,
naționale și internaționale
▪ dezvoltarea spiritului de inițiativă și
cooperare,
▪ dezvoltarea competențelor
lingvistice și digitale,
▪ conștientizarea importanței unui stil
de viață durabil,
▪ cunoașterea altor civilizații/culturi,
▪ conștientizarea apartenenței la
spațul european
▪ folosirea spațiului virtual eTwinning
Pentru profesori
▪

însușirea de noi metode și tehnici
didactice,

▪

accesul la colecția de materiale
„dezvoltarea de stiluri de viață
durabile” și la Cartea viitorului

Grup țintă:
elevii claselor VII-VIII

▪

cunoașterea altor civilizații/culturi,

▪

dezvoltarea competențelor
lingvistice și digitale,

Rezultate/produse intelectuale
▪ Cartea viitorului,
▪ colecție de materiale „dezvoltarea
de stiluri de viață durabile” pentru
profesori

▪

conștientizarea apartenenței la
spațiul european

Pentru instituție
▪

creșterea calității educației

▪

introducerea de noi metode
didactice

▪

cunoașterea altor sisteme de
educație/exemple de bună
practică

▪

diversificarea activităților
extrașcolare și extracurriculare

▪

creșterea gradului de vizibilitate la
nivel local, național, internațional

Pentru comunitatea locală
▪

dezvoltarea unor comportamente
responsabile față de mediu,

▪

schimbare de atitudini

▪

dezvoltarea durabilă a regiunii

▪

legătura cu alte comunități

Oberschule Salzhausen

