Școala Gimnazială ,,Dr. Alexandru Șafran” Bacău, va implementa în
perioada 1 septembrie 2016 - 31 august 2018, Proiectul ,,Knowing you, knowing
me”, care este un parteneriat strategic multilateral cu 5 școli din: Marea Britanie,
România, Ungaria și Turcia - parteneri și coordonator Franța.
Acest proiect a apărut din nevoile comune ale elevilor și profesorilor d in
școlile partenere pentru a găsi o soluție la problema violenței în școli, reducerea
absenteismului și a abandonului școlar.
În acest context, școlile partenere au descoperit religia ca o temă de interes
comun pentru atragerea elevilor la școală și participarea la activitățile proiectului,
motivarea pentru învățărea limbilor străine pentru comunicarea dintre parteneri.
Parteneriatul va efectua o explorare a credințelor și a valorilor deținute în
prezent în toate țările din Europa și Turcia, precum și o comparație între elemente
de cultură, tradiții, obiceiuri, sărbători religioase importante.
Grupul țintă: elevi cu vârsta 13-15 ani, profesori, părinți.
Finanțarea aprobată de Comisia europeană este de 23650 euro.
Obiectivele concrete ale proiectului sunt:

- Reducerea violenței în școală, a abandonului și a absenteismului;
- Dezvoltarea unor abilități de bază, în special de competențe lingvistic e:
limba maternă și engleză;
- Consolidarea dialogului intercultural european între partenerii proiectului;
- Promovarea și dezvoltarea creativității în rândul participanților la proiect;
- Crearea unei atmosfere favorabile pentru o educație incluzivă la nivelul
școlilor partenere;
- Oferirea de șanse egale de formare a stimei de sine fără nicio discriminare;
- Promovarea valorilor europene comune, cum ar fi: toleranța, respectul
pentru cultura altor popoare și tradiții, multiculturalismul și diversitatea lingvistică.
Rezultate:
- Site-ul și posterul proiectului;
- Buletine informative;
- Dicționar de termeni religioși în limba engleză și limbile scolilor
partenere;
- E-book Tradiții și obiceiuri - carte despre sărbătorile religioase din țările
partenere;
- Ghid metodic de predare a Istoriei religiilor;
- Colecția de mituri și legende populare;
- Ghid turistic care va ilustra clădiri religioase importante și monumente din
fiecare țară;
- Curricula interculturală ,,Educație pentru o școală incluzivă”;
- Conferință: Religia și impactul acesteia asupra dezvoltării copilului.
Proiectul se încadrează în prioritățile strategice europene și răspunde
nevoilor școlii noastre.
Pentru buna desfășurare a proiectului, invităm să se implice și să ne fie
parteneri părinții elevilor din școala noastră, comunitatea locală, biserici, biblioteci,
muzee, alte școli gimnaziale.
Pentru realizarea, diseminarea și exploatarea produselor finale ale
proiectului, vom avea o colaborare strânsă cu ANPCDEFP, Inspectoratul Școlar
Județean Bacău, cu mass-media locală, cu agenți economici și ONG-uri.

Coordonator proiect,
Prof. Dr. Mihaela Cojocaru

