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Cine suntem? 
Proiect Erasmus+ KA2,

 

„WORDS UNITE US”

 

Ce ne propunem: să abordăm învățarea 
limbilor străine într-un context cultural larg

 

Cum acționăm:

 

* Am creat contextul multicultural;

 

* Încurajăm exprimarea;

 

  * Stimulăm curiozitatea;

 

* Sprijinim procesul de învăţare;

 

  * Dăm frâu liber creativităţii;

 

  * Implicăm comunitatea.



ȚĂRI PARTENERE
1.România 

(coordonator);
2.Bulgaria;
3.Grecia;

4.Lituania;
5.Letonia.

Perioada: 2015-2017



De ce un astfel de proiect?
Experienţele anterioare ne-au învăţat că
elevii din școlile plasate în mediul rural se 
confruntă cu multiple dificultăți în ceea ce 
privește participarea la educație: 
•situație financiară precară, 
•deficit de personal didactic calificat, 
•amploarea fenomenului de abandon școlar
•neșcolarizare;

Noi vrem să combatem

 

toate aceste cauze 
implicând comunitatea, construind împreună 
un viitor mai bun pas cu pas.



• Înțelegerea și adaptarea la normele de comunicare specifice 
culturilor țărilor partenere;

• Înțelegerea modului în care cultura determină comportamentul 
unui individ în societate și nu numai;

•

 

Stimularea interesului elevilor pentru culturile și limbile țărilor 
partnere și încurajarea practicării unui comportament empatic 
și asertiv;

• Înțelegerea și adaptarea la normele de comunicare specifice 
culturilor țărilor partenere;

• Înțelegerea modului în care cultura determină comportamentul 
unui individ în societate și nu numai;

•

 

Stimularea interesului elevilor pentru culturile și limbile țărilor 
partnere 

•

 

Încurajarea practicării unui comportament empatic și asertiv;

OBIECTIVE



Beneficii

 

imediate pentru toţi 
participanţii la proiect:

 

* posibilitatea de a aprofunda o limbă

 

straină;

 

* posibilitatea de a cunoaşte alte culturi

 

* exersarea imaginaţiei;

 

* implicarea activă în educaţia copiilor 
pentru părinţi;

 

* experienţe interculturale cu beneficii 
imediate;

 

-

 

renunţarea la stereotipuri şi 
preconcepţii;

 

-

 

abordarea unei atitudini tolerante.



Ce ne dorim pentru elevii noştri:

 

-

 

acces mai ușor la cunoaștere; 
- mai multă încredere de sine;

 

-

 

disciplină;

 

-

 

curajul de a încerca să-şi 
depăşească limitele;

 

-

 

şanse egale la educaţie.



Din activitățile noastre:

•

 

Clubul de engleză;
•

 

Cântecul lunii;
•

 

Ziua de jocuri;
•

 

Povestea de seară;
•

 

Videoconferințe;
•

 

Concursuri.



Concursul național „Made for Europe” Filmul de prezentare al 
proiectului a obținut premiul I la 
nivel județean și a reprezentat 

județul Dâmbovița la faza 
națională (Satu Mare, aprilie 

2016).

PLAY



Clubul le oferă 
copiilor ocazia de 

a-și aprofunda 
cunoștințele de 

limba engleză și de 
a deprinde noi 
abilități în mod 

plăcut și distractiv 
(jocuri, exerciții de 

dicție, povești, 
cântece, poezii, 
piese de teatru).

Clubul de engleză





Cântecul lunii 



Videoconferințe





Desenele 
câștigătoare 
au devenit 

cărți poștale

CONCURS DE DESEN „MY COUNTRY, MY CUSTOMS”



Ne place să gătim 
rețete primite de la 
partenerii de proiect



Vă mulţumim pentru atenţie!

https://ionmaresvulcanabai.wordpress.com

https://ionmaresvulcanabai.wordpress.com/
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