
 
Școala noastră participă în programul Erasmus +, care este un
program european.  Proiectul la care participăm este intitulat
,,ACTIVE, CREATIVE, ENTERPRISING” (ACE). Scopul acestui proiect este
de a îmbunătăți nivelul nostru de cunoștințe în limba engleză și să
învățăm despre antreprenoriat. 
 
Școlile participante la acest proiect sunt: Școala Primară Nr. 3
,,Debinka” din Poznan (Polonia), Școala Gimnazială Mihai Eminescu
din Năsăud (România), Gymnasio Agrias Volou din Agria (Grecia),
Escola el Cim SCCL Terrassa din Terrassa (Catalonia) și Instituto
Comprensivo F. D’Amico din Rossolini (Italia). 
 
Anul acesta o să călătorim în Polonia și România. Vom face multiple
activități privind diferite subiecte. Studenții care vor primi cele mai
bune calificative pot călători și în alte țări. În aceste activități
dezvoltăm competențele de bază și specialitate și practicăm
antreprenoriatul, creativitatea, competențele sociale și economice.
 
 
 

ZIUA LIMBILOR MODERNE

COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ
A LOGO-ULUI

ÎN  ACEST NUMĂR, PRINTRE ALTELE:

ÎNTÂLNIREA
COORDONATORILOR

ZIUA ERASMUS 
ZIUA POLONIEI ÎN ROMÂNIA

În 26 septembrie 2019, Ziua
Europeană a Limbilor Moderne a fost
organizată în Școala Debinka
(Polonia). Studenții noștri, sub
atenta supraveghere a doamnei
Justyna Karasinska, au pregătit
videoclipuri în care au folosit fraze
cunoscute în diferite limbi: de
exemplu, în limba franceză, limba
italiană, limba germană  sau limba
spaniolă. 
Poți afla mai multe despre acest
eveniment pe site-ul oficial al școlii
Debinka.
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CE ESTE ERASMUS +? CU CE NE AJUTĂ?

În acea zi, elevii din şcolile poloneze
au vorbit în diferite limbi!

REZUMATUL ACTIVITĂȚILOR
PROIECTULUI ÎN ITALIA

ZIUA LIMBILOR
MODERNE ÎN POLONIA
ACTIVITĂȚI   DE PROIECT ÎN 
 GRECIA ȘI  SPANIA 

https://escolaelcim.net/category/activitats-secundaria/
https://debinka.pl/aktywni-kreatywni-przedsiebiorczy.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://twinspace.etwinning.net/78747/home


ZIUA ERASMUS ÎN POLONIA
În data de 26 octombrie 2019 celebrăm Ziua Erasmus. Cu
această ocazie, tinerii studenți au făcut afișe, care pot fi
văzute pe Facebook sau pe platforma eTwinning.
 
Coordonatorii programului Erasmus+ au pregătit un
chestionar pentru studenți,  în care aceștia trebuie să-și
demonstreze cunoștințele legate de Erasmus și planurile
viitoare ale acestui program. 
 
Persoanele care au răspuns corect la acest
chestionar au avut parte de o surpriză.
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ÎNTÂLNIREA
COORDONATORILOR

 
Locul întâlnirii dintre coordonatori (29-31
octombrie 2019) a fost Sicilia înb micul
oraș Rosolini, unde una dintre școlile
partenere ale proiectului ,,Active, creative,
entreprising” este localizată.
 

COMPETIȚIA  INTERNATIONALĂ  
A LOGO-URILOR

Una dintre cerințele proiectului ,,ACTIVE, CREATIVE,
ENTERPRISING” a fost selectarea unui logo care va fi
folosit pentru a identifica acțiunile făcute și rezultatele
lor. 
Competiția a avut loc simultan în 5 școli în: Spania,
Italia, România, Grecia și Polonia. În octombrie, elevii au
pregătit materiale pentru competiție, care au fost mai
târziu evaluate de comisiile din școlile în cauză. 
Fiecare partener a putut să indice 3 cele mai bune
proiecte, care au ajuns in runda finală. În primele
săptămâni ale lunii noiembrie, a avut loc   un vot
internațional desfășurat în două etape, în care
coordonatorii au ales  logo-ul oficial al proiectului.
Suntem încântați să vă informăm că membrii proiectului
,,ACTIVE, CREATIVE, ENTERPRISING” au considerat ca
fiind cel mai bun logo-ul propus de elevii școlii din
Debinka.
 
 
 
 

 
În ospitalierul Instituto Comprensivo F.
D’Amico s-au întâlnit delegații ale școlilor
din Grecia, România, Italia, Polonia și
Spania pentru a stabili o dată, dar și
detaliile implementării probelor proiectului,
regulile cooperației dar și pentru a
împărtăși experiențe.
 

https://www.facebook.com/Active-creative-enterprising-104424100941425/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xbmWQ5KZlmA&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/Active-creative-enterprising-104424100941425/?modal=admin_todo_tour
https://debinka.pl/aktywni-kreatywni-przedsiebiorczy.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://debinka.pl/aktywni-kreatywni-przedsiebiorczy.html


În noiembrie, aproximativ 25 de studenți
italieni din clasele a II-a și a III-a au început să
studieze și să facă cercetări în diferite
laboratoare pentru a-și îmbunătăți
cunoștințele despre țările din parteneriat,
despre UE și despre principalele tradiții și
simboluri ale fiecărei țări. Primul grup care
va participa în primul schimb de experiențe în
Poznan va trebui să pregătească o prezentare
Prezi și un chestionar despre înțelesul
proiectului ,, Active, creative, entreprising”.

REZUMATUL ACTIVITĂȚILOR 
 
PROIECTULUI DIN ITALIA

În septembrie, în școala IC F. D’Amico
echipa Erasmus a avut întâlniri cu părinții,
studenții și personalul școlii pentru a
prezenta obiectivele proiectului și
sarcinile. Coordonatorii școlari au explicat
programul de muncă și activitățile care
urmau să fie realizate în timpul celor doi
ani de proiect.
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În Italia, personalul școlii, în timpul acestui eveniment de
artă stradală, au organizat tarabe pentru a explica și
prezenta proiectul cu toate activitățile care vor fi
desfășurate pe parcursul celor doi ani. De asemenea, a
fost clarificat și modul în care va fi implicată
comunitatea.
 

În octombrie, activitățile au început în școală cu
organizarea primei întâlniri și a atelierului de pregătire
pentru folosirea eTwinning.
 
Studenții au început să urmărească lecții despre
eTwinning și despre temele proiectului. Profesorii de
matematică și științe au avut două întâlniri pentru a
planifica o programă de bază în privința educației
financiare.

Următorul pas al proiectului nostru va fi organizarea unei întâlniri a studenților noștri cu un antreprenor și un
expert în economie pentru a învăța despre management-ul financiar.

https://twinspace.etwinning.net/78747/home
https://debinka.pl/aktywni-kreatywni-przedsiebiorczy.html
https://debinka.pl/aktywni-kreatywni-przedsiebiorczy.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://debinka.pl/aktywni-kreatywni-przedsiebiorczy.html


ACTIVITĂȚI  DE PROIECT ÎN GRECIA
 
La începutul anului școlar, școala noastră a organizat ședințe
cu părinții și elevii unde au fost informați despre cele două
programe Erasmus+, unul dintre acestea fiind proiectul
,,ACE”.
Profesorii și studenții implicați în proiectele Erasmus se
întâlnesc în fiecare zi de joi, după orele de curs, și muncesc la
ideile lor privind programele.
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ZIUA RECICLĂRII ÎN ȘCOALA
GIMNAZIALĂ  AGRIAS

În data de 21 noiembrie, școala noastră a organizat,
pentru a treia oara la rând, o zi a reciclării
echipamentului electronic. Evenimentul, organizat
de către profesorul nostru de informatică,
Tilemachos Magalios, a fost un adevărat succes! 
 
Atât profesorii cât și studenții au adus calculatoare
vechi, telefoane mobile, tablete si alte gadget-uri
care erau demodate sau nu mai funcționau. 
Tot acest echipament electronic a fost colectat în
școala noastră și dat spre reciclare. Cantitatea
materialului reciclabil si a calculatoarelor aduse de
acasă dar și din alte școli locale a fost
impresionantă. 
Noi credem că este important ca și comunitatea
școlii să devină conștientă de importanța reciclării
electronicelor.

EVENIMENTE DE CARITATE ÎN
ȘCOLILE DIN GRECIA ȘI

POLONIA
Pentru cel de-al doilea an la rând, câțiva studenți ai
școlii din Agria au decis să împărtășească puțină
magie, praful-dragostei de Crăciun. Ei au copt și
vândut (la prețuri mici) prăjiturele de Crăciun
colegilor, în timpul pauzelor. Banii pe care i-au
strâns au fost dați unei familii din zona noastră
care are nevoie de suport.

 
 
Este un act lăudabil
faptul că acești elevi
au petrecut timp și
bani în scopul
ajutorării cetățenilor
care au nevoie de
sprijin.

 
Un eveniment de caritate similar a avut loc într-o
școală din Polonia, unde, printre altele, elevii au
pregătit cadouri pentru câte un copil dintr-un orfelinat.
Asemenea activități nu doar că ajută alți oameni, ci te
și   învață perfect cum să organizezi și plănuiești
asemenea acțiuni.

https://blogs.sch.gr/gymagria/archives/category/erasmus
https://blogs.sch.gr/gymagria/archives/category/erasmus
https://blogs.sch.gr/gymagria/archives/721
https://www.youtube.com/watch?v=ylK-pdCjbog&feature=youtu.be
https://debinka.pl/aktywni-kreatywni-przedsiebiorczy.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://debinka.pl/aktywni-kreatywni-przedsiebiorczy.html
https://debinka.pl/aktywni-kreatywni-przedsiebiorczy.html
https://debinka.pl/aktywni-kreatywni-przedsiebiorczy.html


 
…noi lucrăm intensiv pentru pregătirea primei
noastre întâlniri internaționale. Este o mare
provocare pentru școala din Polonia. Noi implicăm
26 de familii poloneze, 18 profesori și 11 experți
externi în derularea acestui proiect. Întâlnirea va
începe în data de 24 februarie 2020. In josul paginii
poți găsi un scurt cont al pregătirii unuia
dintre punctele programului.
 
 
 

În cadrul școlii noastre muncim la un proiect Erasmus+ numit,, Active, creative and Entreprising”. Obiectivul
acestui proiect este de a ajuta elevii să fie mai implicați în viața afacerilor, dar și să fie mai creativi.  Acest proiect
ne dă șansa să călătorim în două țări pe perioada anului școlar, Polonia și România. Este o oportunitate unică în
cadrul căreia poți învăța lucruri diferite despre fiecare țară și poți avea experiențe noi și diferite. Noi lucrăm la
acest proiect timp de patru luni si am lucrat la câteva sarcini afiliate Uniunii Europene. 
 
Cum am spus și înainte, am lucrat la diferite sarcini, una dintre acestea fiind producere unui videoclip sau al unui
poster prezentând una dintre țările participante la acest proiect Erasmus+, deci pentru sarcina a trebuit să căutăm
informații și să vorbim despre cultura țării.
 
 În opinia noastră, rezultatele acestui proiect au fost incredibile: posterele și videoclipurile au fost foarte bine
realizate și prezentările au fost interesante. Am dat tot ce am avut mai bun și am depus mult efort și dedicație în
realizarea muncii perfecte.

ÎNTRE TIMP ÎN POLONIA…
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STUDIEREA CUNOȘTINȚELOR
ELEVILOR DIN POLONIA 

EFECTE POZITVE VIZIBILE ÎN PREZENT

Ca parte a proiectului, în orele de ,,cunoștințe despre societate”,
studenții au efectuat un sondaj al nivelului de cunoștințe despre
concepte economice. Rezultatele au fost prezentate ca două
podcast-uri scurte. Noi sperăm ca după acest proiect, cunoștințele
din aria economiei, antreprenoratului și creativității să fie mai
depline!
 

 
În data de 3 decembrie 2019, ca parte a cursului despre
tehnologie, elevii clasei a doua ai Gimnaziului Agria au
vizitat ”BARILLA” unde au fost informați despre stadiul
companiei, domeniile în care activează și au făcut turul
incintei fabricii.

ELEVII VIZITEAZĂ  O COMPANIE DE
SUCCES- BARILLA-MISKO

https://blogs.sch.gr/gymagria/archives/category/erasmus
https://www.youtube.com/watch?v=fVsuGkMKXjg&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/Active-creative-enterprising-104424100941425/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/watch?v=iRGsj2tKrGE
https://www.youtube.com/watch?v=oPnMPDLSyc4
https://www.youtube.com/watch?v=iRGsj2tKrGE
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://debinka.pl/aktywni-kreatywni-przedsiebiorczy.html
https://www.youtube.com/watch?v=oPnMPDLSyc4


 
Elevii anului al 4-lea al ESO (Spania) s-au implicat
 în proiectul Erasmus + ,,Active, creative, entreprising”,
 în dorința de a spori competențele necesare pentru a fi
 cetățeni europeni activi, creativi și întreprinzători. 
,,Cum ai prezenta un proiect despre țară?”, proiectul a fost stabilit într-una dintre aceste țări prin furnizarea
informațiilor de bază despre acel teritoriu, precum locația, cultura, locuri de  vizitat sau preparate culinare
tipice…
A trebuit să realizăm un videoclip sau un poster însoțite de o prezentare orală. Profesorii ne-au dat îndrumări
pe care să le urmăm pentru început. Unul dintre cele mai importante a fost să fim creativi în explicațiile pe care
le oferim și să folosim un suport vizual. De asemenea, conținutul trebuia să fie pertinent și concret.
 
 
 
 

ZIUA POLONIEI ÎN ROMÂNIA

În ianuarie, studenții unei școli din România au
organizat ziua poloneză. Scopul acestei activități a
fost familiarizarea elevilor implicați în proiectul ACE
al Erasmus+ cu noțiuni de bază despre geografia
Poloniei, locuitorii acesteia, bucătăria poloneză,
tradiții și istorie. 
Activitatea a oferit studenților oportunitatea să
învețe să construiască relații bazate pe toleranță,
înțelegere și solidaritate, respectând demnitatea
fiecăruia.
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COLȚUL DE CULTURĂ  GENERALĂ

ACTIVITĂȚI  ÎN
 ESCOLA EL CIM

 
Ești interesat de conținutul proiectului nostru? Ti-ar plăcea
să îți îmbunătățești competențele economice (și
lingvistice)? 
Urmărește ceea ce se află pe aceste website-uri cu filme
utile și interesante dar și jocuri pentru copii și adulți.

All information, content, files and songs contained on this site are licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International.
Project co-financed under the European Union Erasmus+ program. The publication reflects only the position of its authors and the European Commission
and the National Agency of the Erasmus+ Program are not responsible for its substantive content.

 
despre

economie 
despre
creativitate 

 
  despre limbajul
corpului

 
despre
stres

 
           despre cum să dobândești
control asupra timpului tău liber

https://escolaelcim.net/projecte-erasmus-active-creative-enterprising/
https://escolaelcim.net/projecte-erasmus-active-creative-enterprising/
http://www.richkidsmartkid.com/
https://debinka.pl/aktywni-kreatywni-przedsiebiorczy.html
https://debinka.pl/aktywni-kreatywni-przedsiebiorczy.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.youtube.com/watch?v=n3kNlFMXslo
https://debinka.pl/aktywni-kreatywni-przedsiebiorczy.html
https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc&t=853s
https://www.youtube.com/watch?v=RcGyVTAoXEU
https://www.facebook.com/Active-creative-enterprising-104424100941425/?modal=admin_todo_tour
https://twinspace.etwinning.net/78747/home

