Prin proiectul „From Story to Story“
Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava este partener cu şcoli din 7 ţări europene
de Magda AXON, |23.09.2013|
Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava desfăşoară, din această vară, Proiectului Multilateral
Comenius „From Story to Story”, în parteneriat cu 7 şcoli europene din Franţa, Lituania,
Spania, Polonia, Turcia, Anglia şi Ungaria.
Directorul unităţii, prof. Carmen Sima, ne-a precizat că proiectul se desfăşoară până în 2015,
printr-un grant în valoare de 24.000 de euro, fiind confinanţat din fonduri europene prin
Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii al Comisiei Europene.
„Este un nou vot de încredere acordat şcolii noastre de către Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Acesta este al treilea proiect
Comenius şi suntem fericiţi, pentru că o nouă colaborare europeană răspunde curiozităţii elevilor
şi profesorilor de a cunoaşte, de a afla mai multe despre cultura comună şi specifică a ţărilor
partenere, facilitând în acelaşi timp accesul la alternative europene de învăţare continuă şi activă.
Proiectul va avea un rol esenţial în a oferi copiilor o perspectivă pozitivă asupra cunoştinţelor
literare, dar şi în ceea ce priveşte abilităţile lor de comunicare sau socio-emoţionale”, ne-a spus
directoarea Sima.
România va găzdui întâlnirea din martie 2015
Potrivit coordonatoarei de proiect, prof. Dorina Fărtăiş, proiectul va cuprinde două secţiuni,
prima axându-se pe „explorarea folclorului şi a poveştilor tradiţionale existente la nivel local şi
internaţional, lectura fiind principala activitate ce va permite elevilor noştri să se familiarizeze cu
alte culturi”. În partea a doua „se va încuraja creativitatea şi munca în echipă, deoarece elevii îşi
vor crea propriile poveşti, în care se vor regăsi şi cunoştinţele acumulate în prima parte a
proiectului”.
Proiectul are rolul de a îmbunătăţi abilităţile copiilor în TIC, limbi moderne, tehnici dramatice,
educaţie fizică sau desen.
„Scopul nostru comun este de a explora gradul de conştientizare culturală a copiilor pentru a
asigura înţelegerea literaturii europene. Ne dorim să îmbunătăţim abilităţi de citire, scriere,
exprimare orală, tehnici dramatice şi vom realiza o serie de activităţi care vor permite copiilor
noştri să cunoască mai bine lumea în care trăiesc şi astfel să începem să dezvoltăm conştiinţa lor
proprie despre societatea actuală, Europa şi lume – din care şi ei fac parte”, ne-au mai precizat
reprezentanţii şcolii. Pe parcursul celor doi ani de proiect, cadrele didactice din fiecare şcoală
implicată în proiect vor participa la reuniunile organizate, pe rând, de fiecare ţară parteneră,
prima mobilitate, la care vor participa şi cadre didactice de la şcoala menţionată, fiind în Polonia,
în luna octombrie. România va găzdui întâlnirea din martie 2015.

