Parteneriat Strategic Scolar Eramus +
desfasurat la Colegiul National “G. Ibraileanu” Iasi

Proiect cofinantat de catre Uniunea Europeana

“Water and
Its Magical Power”
— "Water and Its Magical Power" este un proiect

desfasurat la Colegiul National “G. Ibraileanu” Iasi,
coordonat de prof. Constantin Hriscu ce urmeaza sa fie
derulat timp de 24 de luni;
— Proiectul se va desfasura în perioada 1 septembrie 2014
- 31 august 2016, beneficiind de un buget de 42000
euro;
— La proiect vor participa alte cinci scoli, din PyrgosGrecia, Brno-Cehia, Zaragoza - Spania, Sofia - Bulgaria
si Bretigny Sur Orge - Franta.

Scoli participante
— Colegiul National ,,Garabet Ibraileanu" Iasi, România – coordonator
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proiect
www.cngi.is.edu.ro
1 GENIKO LYKEIO PYRGOU Grecia
www.1lyk-pyrgou.ilei.sch.gr
Základní škola a materská škola Brno, Cehia
www.zskridlovicka.cz
Instituto De Educacion Secundaria La Azucarera , Zaragoza , Spania
www.iesazucarera.es
Lycée Jean-Pierre TIMBAUD, Brétigny Sur Orge, Franta
http://www.lyc-timbaud-bretigny.ac-versailles.fr
119 Secondary School "Academician Mihail Arnaudov" Sofia, Bulgaria
www.119sou.com

“Water and Its Magical Power”
— Scopul proiectului este promovarea si sprijinirea

învatarii non-formale si informale, promovarea
incluziunii sociale a tinerilor si cresterea bunastarii
acestora.
— În activitatile proiectului vor fi implicati peste 200 de
elevi si profesori de la Colegiul National "Garabet
Ibraileanu" Iasi, iar 50 dintre acestia vor vizita scolile
partenere.

Obiective
— promovarea si folosirea strategiilor educatiei non-

formale si informale ca o completare si o alternativa la
educatia formala;
— dobândirea de noi cunostinte si competente în
domeniul ICT;
— dezvoltarea si îmbunatatirea folosirii limbilor straine;
— promovarea si folosirea unor metode si tehnici de
lucru moderne si inovante în procesul educativ;
— promovarea învatarii pe toata durata vietii;

Obiective
— prevenirea oricarui tip de manifestare a xenofobiei , dar si
întarirea constiintei si mândriei de apartenenta nationala a
tuturor participantilor la proiect;
— dezvoltarea cunostinselor despre mostenirea culturala
europeana, precum si a respectului pentru identitatea
europeana, pluralitatea si bogatia ei lingvistica ;
— construirea unor relatii puternice între persoane, scoli si orase,
relatii ce nu se vor termina odata cu finalizarea proiectului;
— ajutarea profesorilor, elevilor, parintilor si a membrilor
comunitatii locale sa devina constienti de importanta sustinerii
acestei importante resurse –apa.

Strategii
— Pentru atingerea obiectivelor, echipa noastra (elevi, profesori, membri
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ai comunitatii locale) va lucra împreuna în diferitele tari implicate în
parteneriat, la urmatoarele patru etape:
1. Rolul apei din diferite puncte de vedere de-a lungul istoriei, pentru
comunitatea si regiunea noastra, pentru a arata elevilor, profesorilor si
comunitasii locale importanta apei pentru evolutia omenirii si
dezvoltarea cu ajutorul ei de-a lungul istoriei;
2. Rolul apei în comunitatile din ziua de azi, pentru a le arata elevilor,
profesorilor si comunitatii locale diferitele scopuri de utilizare a apei,
pentru a demonstra importanta acesteia în viata de zi cu zi;
3. Problemele legate de apa din zilele noastre, pentru a identifica si a
dezbate situatiile contemporane legate de apa în diferitele tari;
4. Solutii pentru a rezolva problemele legate de apa, pentru a identifica
si compara diferitele solutii la problemele legate de apa si pentru a
asigura sustenabilitatea acestei importante resurse.

Grup tinta
— Grupul tinta este reprezentat de profesorii si elevii celor sase
scoli partenere, dar în derularea proiectului vor fi implicate si
persoane din universitati, din organizatii economice, organizatii
non-guvernamentale etc.
— Asadar, mobilitatile internationale vor viza 318 persoane (180 de
elevi si 138 profesori), dar numarul persoanele implicate direct
sau indirect în activitatile proiectului va fi de peste 2000.
— De-a lungul proiectului, activitatile comune ale elevilor si
studentilor se vor axa pe implementarea proiectului: colectarea
de informatii, cursuri informale, întâlniri cu specialisti din
universitati, analize si experimente în laborator, cluburi de
marina, cercetare în biblioteci, cautare de informatii pe internet,
traduceri în si din limba engleza, diseminarea materialelor si a
produselor finale.

Rezultate finale vizate
Ø O carte axata pe urmatoarele continututi
— 1. Rolul apei din diferite puncte de vedere de-a lungul
istoriei;
— 2. Rolul apei pentru comunitatile din ziua de azi;
— 3. Problemele legate de apa din zilele noastre;
— 4. Solutii pentru a rezolva problemele legate de apa si
pentru a asigura sustenabilitatea acestei importante
resusrse;
— 5. Programe de învatare non-formala ce vor fi integrate în
educatia formala : “Problemele apei în lume în zilele
noastre” ;

Rezultate finale vizate
Ø Crearea unui Website care va prezenta toate produsele
proiectului;
Ø Cursuri non-formale în tarile partenere;
Ø Scurte filmulete despre proiect si despre fiecare întâlnire;
Ø Brosuri pentru fiecare capitol al cartii;
Ø Dansuri si cântece, expozitie de desene inspirate de apa;
Ø Articole si interviuri în ziarele din oras, la radio etc. ca
diseminare a cunostintelor acumulate pentru a informa
comunitatile locale etc.;
Ø Numeroase evenimente la sfârsitul proiectului.

Speram ca toti cei implicati în proiect
vor descoperi multe lucruri noi si interesante
si vor ramâne cu amintiri frumoase!!!
JJJ

