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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Şcoala Gimnazială ”Lucian Grigorescu” Medgidia va coordona din 

septembrie 2018, parteneriatul strategic de schimb interşcolar ERASMUS+, cu 

titlul  „Once upon a time … the SEA”, din care fac parte şi instituţiile ICS 

FRANCESCO RISO din Isola delle Femmine (Palermo), Italia; Escola Gabriel 

Castella i Raich din Igualada, Spania şi Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil 

din Baião, Portuglia. Pe parcursul celor doi ani de implementare, elevii din şcolile 

partenere vor fi antrenaţi în derularea unor activități de documentare printr-o 

abordare tematică interdisciplinară, urmărindu-se formarea unui comportament 

ecologic, social, civic şi creșterea gradului de conștientizare faţă de problemele 

de mediu. 

Ne dorim ca implicarea copiilor, originalitatea şi creativitatea lor, să 

reprezinte modalităţi de a atrage atenţia factorilor responsabili cu privire la 

gravele probleme cu care se confruntă zonele costiere. 

Se va acorda o atenţie deosebită integrării prin incluziune a copiilor cu 

probleme sociale dar şi a celor cu dizabilităţi. O notă în plus de atractivitate va fi 

asigurată de activităţile ce vor urmări stimularea motivației pentru explorarea 

valorilor naturale ale mării din perspectivă cultural-artistică. Relevanța modului 

în care au perceput rolul pe care şi-l pot asuma cu privire la protecţia mediului 

marin se va regăsi în scenariul unei piese de teatru scrisă şi interpretată de elevii 

din cele 4 ţări participante la reuniunea finală de proiect, care va fi organizată de 

către partenerul din Italia.  

Produsele finale vor îmbogăți și diversifica baza de materiale didactice ale 

tuturor școlilor participante: un mini-dicţionar cu informaţii despre flora şi fauna 

marină, postere, desene, picturi murale, cântece, fotografii, broşuri cu reţete 

culinare şi creaţii literare sub formă de legende, poveşti, poezii, jocuri educative 

şi prezentări multimedia. Totodată, prin postarea lor în mediul virtual, vor 

constitui resurse educaționale deschise pentru toți cei interesați. 

 

 

Director,                  Coordonator de proiect, 

 

Prof. Dănilă Simona    Director adjunct, Prof. Ciocan Emila 
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