DENUMIRE PROIECT: EURopes in School Education- Imaginative Lessons across the
Curriculum
NUMĂR REFERINŢĂ PROIECT: 2014-1-RO01-KA201-002908

REGULAMENTUL CLUBULUI ERASMUS+
Clubul a fost fondat din iniţiativa membrilor Şcolii Gimnaziale „Otilia Cazimir” Iaşi,
participanţi direcţi la proiectul intitulat EU Ropes in School Education- Imaginative Lesssons
across the Curriculum in cadrul programului Erasmus +, finantat cu sprijinul Comisiei Europene.
Clubul Erasmus+ urmăreşte realizarea obiectivelor proiectului mai sus menţionat, dar si educaţia
pentru o cetăţenie europeană, promovează toleranţa, solidaritatea, egalitatea, pluralismul european,
protecţia mediului şi a patrimoniului naţional. Clubul Erasmus+ are un număr de 5 membri
fondatori, care au dus o campanie de popularizare a proiectului ,astfel încât numărul de membri să
crească.
Obiective:
1. Participarea la realizarea activităţilor proiectului
2. Crearea în rândul elevilor a unui spirit european
3. Întărirea toleranţei şi respectului reciproc
4. Cunoaşterea şi înţelegerea drepturilor copilului, responsabilizarea elevilor
5. Protecţia mediului şi a patrimoniului naţional
6. Dezvoltarea competenţelor interculturale
7. Sustinerea si incurajarea interdisciplinaritatii
8. Crearea unor legaturi intre profesori si partenerii lor europeni si a unui spatiu de reflectie
asupra problematicii comune
Activităţi


Crearea logo-ului proiectului în vederea participării la competitia dedicată alegerii logoului final



Cunoaşterea Europei, a ţărilor membre, a istoriei, culturii, artei şi literaturii europene



Cunoaşterea instituţiilor Uniunii Europene şi a atribuţiilor lor



Celebrarea unor sărbători europene: Ziua Mondială a Educaţiei, Săptămâna Educaţiei
Globale, Spring Day, Ziua Europei, Ziua Mediului



Vizionări de filme documentare pentru cunoaşterea Uniunii Europene (colaborare cu
Spațiul Public European)



Călătorii virtuale/ imaginare prin capitalele Uniunii Europene



Vizite de studiu



Concursuri pe teme interdisciplinare
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Europene: www.europa.eu


Expoziţii pe teme de interes european

Clubul Erasmus+ are ca parteneri:



Comitetul reprezentativ al părinţilor
alte instituţii interesate de a se implica în educarea armonioasă a tinerei generaţii
Clubul Erasmus+ are întâlniri lunare sau bilunare. Membrii Clubului Erasmus+ trebuie să

aibă o ţinută morală deosebită, să respecte persoana şi adevărul, să dorească a învăţa ce este
evoluţia. Finanţarea Clubului Erasmus+ este asigurată din resurse proprii, precum şi din
sponsorizări.
Clubul Erasmus are propriul său spaţiu de desfaşurare
Clubul Erasmus va edita o revistă pe perioada desfasurarii activitatii sale.
Clubul Erasmus va organiza activităţi care ne vor aduce pe toţi mai aproape de alţi tineri, părinţi,
profesori, tradiţii, obiceiuri, natură, deci mai aproape de civilizaţie.
Loc de desfăşurare: Scoala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi
Resurse umane:
- echipa de proiect;
- membri „fondatori”;
- parteneri.
Resurse materiale: calculator, videoproiector, aparat foto, CD-player, CD-uri, broşuri, coli duplex,
markere, instrumente de scris.
Resurse financiare: resurse extrabugetare, sponsorizări.
Modalităţi de evaluare:


chestionare, sondaj de opinii, cartea de însemnări „Clubul Erasmus”, cutia cu sugestii.

Diseminare:
In cadrul întâlnirilor membrilor Consiliului elevilor şi al Consiliului de Profesoral, în

cadrul

lectoratelor cu părinţii, articole publicate în presă, mapă cu materialele activităţilor, jurnalul de
proiect, pliante.
Rezultate aşteptate:


Contribuirea la realizarea activităţilor proiectului;



Creştrea interesului elevilor şcolii noastre pentru a participa la activităţile Clubului;



Implicarea activă a elevilor în dezbateri şi stimularea acestora de a-şi spune punctul de
vedere;



Obţinerea unei colaborări constructive cu organizaţii nonguvernamentale şi guvernamentale
care să sprijine implicarea elevilor şcolii în proiecte europene şi în platforme civice
europene;



Creşterea gradului de informare şi de interes al elevilor pentru problemelor de actualitate la
nivel european.

