Evaluarea obiectivului 3
din cadrul proiectului Erasmus+ KA229 „STEAM Time – Solve UNESCO Crime”

De-a lungul timpului, școala noastră a reușit sa acceseze diverse granturi europene pentru proiecte
Comenius, apoi Erasmus+ pe lângă desfășurarea proiectelor eTwinning și altor proiecte de
anvergură europeană.
Putem menționa proiectul Comenius desfășurat in 2009-2011 intitulat „The same although different
sky above us – the relationship between a lifestyle and the geographical situation in various
European countries” ce a avut ca baza de lucru astronomia.
Prinzând curaj, scoala noastră a derulat între anii 2011-2013 proiectul “WWW – Wiki Water
World”, in legătură cu apele înconjurătoare mediului în care trăim.
Totodată, suntem din anul 2001 școală verde, participând la programul Eco-Școala de atunci și
obținând Steagul Verde la fiecare evaluare și între 2016-2018 am derulat cu succes proiectul
„Mănâncă responsabil” din cadrul proiectului Eco-Școala.
În anul 2017, după câteva tentative eșuate, am reușit și am câștigat grantul pentru un proiect de
mobilități pentru profesori, „Scoala incluzivă - o școală pentru fiecare”. Acesta a presupus școlirea
unor profesori aleși pe sprânceană din cadrul școlii noastre pentru a înlesni lucrul cu elevii cu nevoi
speciale, elevii cu risc de abandon, elevii cu părinți plecați în afara țării la lucru. De multe ori se
întâmplă să nu știi cum să reacționezi într-o anumită situație ce implică un copil cu un istoric de
sănătate sau emoțional ce iți este nefamiliar. Atunci cand nu înțelegi prin ce trece un copil uneltele
special concepute pentru astfel de situații pot face mult.
Pentru că am prins gust, am reușit să derulăm în școala noastră, începând din septembrie 2018, și
proiectul de schimb interșcolar „STEAM Time – Solve UNESCO Crime”, cu parteneri din Italia,
Croația, Polonia și Olanda, ce implică joaca cu matematica și cunoașterea patrimoniului UNESCO
al țărilor respective.
În anul 2018, câțiva copii de la clasa a 7-a, îndrumați de doamna profesor Silvia Daniela Tobiaș au
participat la concursul proiect „Moon Camp Challenge”, derulat de ESA si Airbus, competiție în
care au trebuit să realizeze digital o bază lunară perfect operațională.
De asemenea, in 2018-2019, trei echipe formate din elevi de clasa a 6-a au participat la competiția
europeana „European Astro Pi Challenge” în care elevii îndrumați de doamna profesor Silvia
Daniela Tobiaș au conceput programe pentru Stația Spațială Europeană, care au fost selectate dintre
cele mai bune programe pentru a fi derulate pe stație.

În plus, colegii noștri au derulat în anul școlar 2018-2019 proiecte eTwinning precum „STEAM
Time – Solve UNESCO Crime”, proiect atașat proiectului Erasmus+ cu același nume, sau „“You
and I Together” Makes us Happier!” ce implică incluziunea socială prin empatie. S-a urmărit
crearea unei atmosfere calde și primitoare la ore.
Un alt proiect, „Know your town through Augmented Reality and Virtual” implică crearea de
materiale despre cultura orașului în care locuim folosind mijloace de augmentare a realității și
realitatea virtuală.
Proiectul „Geometry + Art = Exhibition” implică crearea de imagini, poze, sculpturi, folosind
formele geometrice studiate, urmând ca apoi, pe baza acestora, sa facă diferite calcule.
Proiectul „From home to the Universe - an eTwinning Adventure” a implicat desfășurarea de
activități și experimente în legătură cu Sistemul Solar.
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