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Titlul proiectului: COLORS

Număr de referință: 2020-1-SE01-KA229-077901_5

Durata proiectului: 24 luni

Perioada de derulare: 01.09.2020 – 31.08.2022

Scopul proiectului: Schimb de bune practici

Tipul proiectului: Proiect de parteneriat de schimb interșcolar

Ciclul de învățământ: Primar



Coordonator aplicant: JOHANNESSKOLAN - SUEDIA

Parteneri: SEHIT POLIS VOLKAN SABAZ ILKOKULU - TURCIA
COLEGIUL NATIONAL „IOSIF VULCAN” - ROMÂNIA
PU „NASA RADOST” - SERBIA
CEIP EL PEÑASCAL - SPANIA
4 DIMOTIKO PEFKON - GRECIA



Argument

Conform Teoriei Inteligențelor Multiple a lui
Gardner, dacă o persoană nu este activă, informația se
va pierde. Pe baza acestei explicații, proiectul dorește
să dezvăluie tipurile de inteligență pe care elevii le
posedă și să le valorifice prin activitățile planificate.
Obiectivul principal este facilitarea unei învățări
permanente.



Obiectivele proiectului
Să oferim elevilor oportunitatea de a învăța în funcție de abilitățile lor.

Să fim conștienți de diversitatea culturală din țara noastră și în relație cu alte
țări europene.

Să oferim elevilor oportunitatea de a-și îmbunătăți abilitățile de comunicare în
limba engleză prin interacțiunea cu elevi din alte țări.

Să avem oportunitatea de a intra în contact cu alte limbi străine, în afara limbii
engleze.

Să încurajăm exprimarea artistică a elevilor.

Să promovăm utilizarea unor noi tehnologii pentru comunicare și transmiterea
informațiilor.

Să implementăm activități inovative pentru a motiva elevii.

Să încurajăm spiritul antreprenorial al elevilor prin muncă în echipă.

Să oferim profesorilor oportunitatea de a împărtăși între ei idei și experiențe.



Octombrie 2020- Chestionar de identificare și evaluare a 
tipurilor de inteligențe

11 Noiembrie 2020– Ziua Mondială Origami

5 Decembrie 2020- Ziua Protejării Biodiversității ,,Protejează
viața pe Pământ”

16 Ianuarie 2021– Ziua Mondială a Credinței Religioase

9 Februarie 2021- Ziua Siguranței pe Internet

14 Martie 2021 –Ziua Numărului PI – Concurs de desene

6-12 Mai 2021 – Competiție de film pentru Ziua Mamei

5 Iunie 2021 - Ziua Mondială a Mediului

Activități propuse



Septembrie 2021 – Creare de forme tridimensionale

5 Octombrie 2021 – Ziua Internațională a Educației

Decembrie 2021 – Relația dintre matematică și muzică

Ianuarie 2022 – Știința pe înțelesul copiilor

14 Februarie 2022 – Creații artistice de Ziua
Îndrăgostiților, folosind Raportul de aur al lui Leonardo da
Vinci

18-24 Aprilie 2022 – Săptămâna Mondială a Reciclării:
Creații vestimentare

Iunie 2022 – Prezentarea dansului tradițional – spectacol

Activități propuse



Elevii:

- Își vor dezvolta abilitățile de documentare

- Își vor dezvolta abilitățile cu privire la creații manuale

- Își vor dezvolta gândirea logică

- Vor dobândi mentalități de dezvoltatori de tehnologie, în loc de consumatori

de tehnologie

- Vor avea șansa să își dezvolte abilitățile de comunicare în limba engleză

Cadrele didactice:

- Vor împărtăși cunoștințe și bune practici

- Își vor dezvolta competențele profesionale cu scopul de a îmbunătăți
calitatea actului didactic

Rezultate așteptate



Platforme de prezentare a proiectului
în etapa actuală

https://live.etwinning.net/projects/project/209663

https://twinspace.etwinning.net/103967/home

https://live.etwinning.net/projects/project/209663
https://twinspace.etwinning.net/103967/home

