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Dragi elevi şi părinţi,
A început al doilea an din proiectul Comenius
ce se desfăşoară în şcoala noastră începând cu
anul 2013.
În luna noiembrie a avut loc a patra
mobilitate, în Grecia,
gӑzduitӑ de Primary
School of Polisitos- Xanthi.
Echipa noastră a fost formată din d-na
director
Badea
Daniela,
coordonatorul
proiectului, Negrilă Mariana și cadrele didactice,
profesori Badea Carmen, Răileanu Gabriela,
Toma Mihaela, Popov Anaida și Rusu Elena.
Alături de cadre didactice a participat şi eleva
Rădulescu Andreea de la clasa a VII-a B.
Copiii greci au primit cu multӑ bucurie
darurile confecṭionate de elevii din Şcoala
Gimnazialӑ Nr. 29 ,,Mihai Viteazul” şi au oferit
mici amintiri pentru colegii din România.
Întâlnirea cu reprezentanţii autorităţii locale la
Primӑrie a facilitat înṭelegerea particularitӑṭilor
unitӑṭilor de învӑṭӑmânt din regiune. Au fost
analizate schimbările produse în oraşul fiecărei
şcoli participante, desenele realizate de copii
conform drepturilor copiilor repartizate la
întâlnirea din România - elevii noştri au realizat
lucrări pentru Dreptul la o familie şi Dreptul
copiilor cu probleme speciale la un învăţământ
de calitate).
În conformitate cu agenda mobilitӑṭii, s-a
participat la activitӑṭile de grup: fiecare echipӑ,
reprezentatӑ de coordonator, a raportat
acṭiunile desfӑşurate în cadrul proiectului,
evidenţiind iniṭiativele elevilor coordonaṭi de
profesori, implicarea pӑrinṭilor şi a fost explicat
rolul ONG-urilor în asigurarea unor transformӑri
reale în comunitate. Activitatea pe echipe a
facilitat o colaborare deschisӑ între participanţii
din ţӑri diferite, a contribuit la negocierea şi

armonizarea opiniilor, pentru luarea unor decizii
optime, pentru atingerea indicatorilor proiectului.
Pe padlet s-au dispus temele propuse de fiecare
participant şi s-au creat echipe pentru elaborarea
planului de lucru pe temele finale alese: Quiz
despre ţările partenere –pentru ciclul gimnazialşi jucării şi decoraţiuni realizate în direct, în
timpul
videoconferinţelor
după
explicaţiile
partenerilor pentru ciclul primar. România va
avea de pregătit videoconferinţe cu Polonia, Italia
şi Spania.
Au fost stabilite detalii pentru finalizarea
calendarului, modalitatea de dezvoltare a
dansului început de partenerii din Turcia, iniţierea
şi învӑţarea unui set de jocuri.
Mobilitatea în Grecia a contribuit la întӑrirea
legӑturii dintre profesori, elevi şi pӑrinṭi, prin
deosebita ospitalitate a gazdelor şi prin
oportunitatea oferitӑ de workshopuri.
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