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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO RISO

din ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) – ITALIA,

localitate aflată într-o zonă marină protejată, la 20 km de Palermo, capitala Siciliei.

Cei 700 de elevi ai şcolii sunt repartizați în învățământ preşcolar, primar şi secundar,

cursurile desfăşurându-se în trei clădiri vecine. Corpul profesoral este format din 78 de

cadre didactice, unite şi receptive la nou, preocupate permanent de calitatea

activităților din domeniul didactic, cultural-educativ şi al schimbului de bune practici.

Școala are a un departament puternic de știință care desfăşoară cu elevii ore de curs

într-un laborator modern echipat şi colaborează cu diverse asociații în vederea

monitorizării florei şi faunei din insulă sau a publicării de teze ştiințifice de biologie şi

geologie.
De-a lungul anilor s-au implementat mai

multe proiecte de educație ecologică

printre care şi un proiect Comenius

"Pași mici pentru o lume mai sănătoasă”.

An de an se organizează cursuri de

navigație cu scopul conştientizării

membrilor comunității a impactului

activităților umane asupra ecosistemului

marin, astfel încât marea să devină o

sursă de viață sănătoasă şi de muncă,

exploatată cu inteligență şi echilibru

pentru a trăi într-un mod durabil.



ESCOLA GABRIEL CASTELLÀ I RAICH

Este o instituție de învățământ preşcolar şi primar, situată în

IGUALADA, un oraș mic din CATALONIA – SPANIA.

Școala are 204 de elevi cu vârste cuprinse între 3 şi 12 ani,

printre care sunt şi copii ai imigranților din diverse regiuni

ale Spaniei sau ai emigranților din alte țări ale lumii, astfel

încât obiectivul major al politicii educaționale este crearea

unui mediu incluziv de învățare.

Existența unei asociații sportive s-a dovedit benefică pentru

comunitate, deoarece antrenează elevii şcolii, alături de alți

copii din localitate, în diverse activități cu scopul de a-i

determina să se accepte şi să se respecte reciproc, chiar dacă

provin din medii sociale şi culturi diferite.

La nivelul şcolii se derulează săptămânal un program

tutorial numit "Ascultați”, în cadrul căruia un tutore

consiliază grupuri mici de elevi pe diverse probleme.

O mare importanță se acordă relației cu părinții, aceştia

fiind invitați să participe alături de copiii lor la festivități, la

diverse acțiuni și la întâlnirile cu profesorii.

Corpul profesoral este dornic de a participa în proiecte

europene, privite ca oportunități de dezvoltare profesională

prin schimbul de bune practici cu colegii din alte țări.



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE DE OVIL

este o școală din localitatea BAIÃO, aflată într-o regiune din PORTUGALIA dezavantajată din punct

de vedere social și economic. Cei 1200 de elevii ai şcolii cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani sunt

dinamici, activi şi dornici de a participa în proiecte europene.

Obiectivul major al politicii şcolii îl constituie implementarea unui set de strategii pentru promovarea

incluziunii sociale, în vederea asigurării de şanse egale la educație tuturor copiilor. În acest sens, a fost

aplicată o metodă inovatoare și dinamică, printr-un plan de acțiune la nivelul şcolii, cu scopul

înțelegerii şi promovării valorilor europene de către toți membrii comunității.

Conștientizarea dezvoltării durabile prin incluziune reprezintă un factor cheie al disciplinelor de

învățământ studiate de către elevi. Unitatea şcolară a obținut ”STEAGUL ALBASTRU”, ca urmare a

activităților cu tematică ecologică. În ultimii ani, participarea la programul Comenius, Proiectele

Grundtvig și Leonardo s-a datorat unui plan european de dezvoltare şi a deschiderii la inovare, fapt ce

a permis atât cadrelor didactice implicate, cât şi elevilor îmbogățirea universului cultural şi ştiințific,

dezvoltarea competențelor lingvistice, conştientizarea apartenenței la spațiul european.



OBIECTIVELE PROIECTULUI

 implicarea elevilor în activități de cercetare care să
contribuie la formarea abilităților de protejare a
mediului marin;

 înțelegerea problemelor ecosistemelor marine prin
lecții interdisciplinare;

 stimularea motivației pentru a explora valorile
naturale alemării din perspectiva cultural-artistică;

 formarea unui comportament ecologic, social şi civic
responsabil;

 stimularea studierii limbilor străine;

 susținerea dezvoltării competențelor TIC, pedagogice
şi lingvistice.



Proiectul va antrena elevii din şcolile partenere 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. Implicarea copiilor, originalitatea şi

creativitatea lor, vor reprezinta modalităţi de a atrage atenţia factorilor responsabili

cu privire la gravele probleme cu care se confruntă zonele costiere. Se va acorda o

atenţie deosebită implicării în activităţi a copiilor cu probleme sociale, dar şi a celor

cu dizabilităţi.

Activităţile planificate vor urmări stimularea motivației pentru explorarea

valorilor naturale ale mării şi din perspectivă cultural-artistică. Modul în care elevii

vor percepe 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

partenere cu prilejul reuniunii finale de proiect din Italia (mai 2020).

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, piesă de teatru, JOCURI EDUCATIVE şi

PREZENTĂRI MULTIMEDIA. Totodată, prin postarea lor în mediul virtual, vor

constitui resurse educaționale deschise pentru toți cei interesați.



ACTIVITĂŢILE DIN PROIECT - 2018-2019

 Our sea in daily life – culegerea de informaţii referitoare la ecosistemul marin şi prezentarea 

lor în cadrul unei videoconferinţe.

 SEART – expoziţie de obiecte, colaje… tematice.

 Schimb de scenarii didactice între parteneri – planificarea şi implementarea unei serii de ore 

educative pentru elevi şi părinţi.

 Lumea din adâncuri – Crearea unui mini-dicţionar cu informaţii despre flora şi fauna marină, 

intitulat generic.

 Poeziile Mării – Concurs de creaţie literară. 

 SEART - Crearea de decoraţiuni pentru sǎrbǎtorile de iarnǎ din materiale naturale ale mării.

 Țări, oraşe, mări – Crearea unui joc educativ .

 Carnavalul vieţuitoarelor marine

 Împreună pentru mare! - Crearea unor sloganuri şi derularea unei campanii de informare a 

populaţiei despre importanţa unui mediu marin sănătos. Realizarea unei galerii de postere 

despre protejarea mediului marin.

 Călători la malul mării - Culegerea de informaţii despre principalele porturi şi destinaţii

turistice în vederea prezentării lor la simpozionul tematic organizat în Spania.

 Mai aproape de marea noastră – dezbatere despre politici europene de protecţie a mediului 

marin - (simpozion online)

 Marea – trecut, prezent şi viitor - documentare, culegere şi schimb de informaţii în cadrul 

unui seminar organizat în Romănia.



ACTIVITĂŢILE DIN PROIECT - 2019-2020
 Copiii şi Marea – Activităţi în aer liber (pe plajă)

 Pe valurile Mării - Culegerea şi prezentarea celor mai semnificative date despre transportul 

maritim cu rol în dezvoltarea economică a ţărilor costiere, sporturi nautice şi reprezentanţi

celebri, în cadrul seminarului organizat în Portugalia.

 Art Craft - Concurs tematic şi expoziţie cu obiectele premiate. 

 Marea în poveşti şi legende – Concurs de creaţii literare. 

 Marea mea frumoasă – Expozitie de desene, grafică, pictura murală. 

 Marea - sursa de inspiraţie în artă - Culegere şi schimb de informaţii.

 Apa - esenţa vieţii - legende, mituri, ştiinţă.

 Taste of the SEA – Colectarea şi realizarea unei broşuri de reţete culinare pe bază de peşte şi

fructe de mare.

 Învăţarea unor cântece despre mare şi a imnului proiectului compus de şcoala parteneră 

din Italia.

 Redactarea piesei de teatru Once upon a time...the Sea - cu participarea tuturor partenerilor şi

prezentarea ei la reuniunea finală din Italia.

 Sea life preservation - Culegerea de informaţii referitoare la protejarea  ecosistemului marin 

şi prezentarea lor în cadrul seminarului organizat în Italia.

 Activități de monitorizare, diseminare şi evaluare a activităților.

 Redactarea raportului final.



SEA TRAVELLERS 

 11,12,13,14 Martie 2019 - IGUALADA (Spania)

SEA - PAST, PRESENT AND FUTURE 

27,28,29,30 Mai 2019 – MEDGIDIA (Romania)

ON SEA WAVES

7,8, 9,10 Octombrie 2019 – BAIÃO (Portugalia)

SEA LIFE PRESERVATION

 4,5,6,7 Mai 2020 – ISOLA DELLE FEMMINE (Italia)

ACTIVITĂŢI DE 

ÎNVĂŢARE/FORMARE

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.travelworld.ro/images/ro-lgflag.gif&imgrefurl=http://www.travelworld.ro/tari/romania_steag_harta.php&usg=__YQw7vR32CnPQkMyuktY1UhE6H2g=&h=302&w=453&sz=4&hl=ro&start=9&tbnid=uPTjS-D9j-o1qM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dsteagul%2BRomaniei%26gbv%3D2%26hl%3Dro
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.travelworld.ro/images/ro-lgflag.gif&imgrefurl=http://www.travelworld.ro/tari/romania_steag_harta.php&usg=__YQw7vR32CnPQkMyuktY1UhE6H2g=&h=302&w=453&sz=4&hl=ro&start=9&tbnid=uPTjS-D9j-o1qM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dsteagul%2BRomaniei%26gbv%3D2%26hl%3Dro


SARCINILE ŞCOLILOR PARTENERE

ROMÂNIA:
• realizează și administrează site-ul proiectului;

• organizează: 

 un concurs pentru stabilirea logo-ului proiectului, 

 o videoconferință cu tema "Marea noastră în viața de zi cu zi" referitoare 

la ecosistemele marine; 

 un seminar „Marea - trecut, prezent și viitor";

 concursuri transnaționale de creații literare, 

 editarea a două broșuri "Poeziile Mării" și „Marea în poveşti şi legende” 

care vor conţine creațiile literare premiate.

• coordonează și monitorizează activităţile proiectului și le evaluează în mod 

sistematic.

ITALIA: 
• colectează rețete pe bază de pește și fructe de mare de la toți partenerii și le inserează 

într-o broșură cu titlul "Gustul mării";

• colectează cântece despre mare de la toți partenerii pentru a compune imnul 

proiectului; 

• redactează piesa de teatru „A fost odată... Marea";

• organizează seminarul „Protejarea vieții marine" privind protecția ecosistemelor 

marine și spectacolul final care va fi filmat și înregistrat pe un DVD.



SARCINILE ŞCOLILOR PARTENERE

PORTUGALIA:

• realizează jocul educativ "Țări, orașe, mări„

• organizează:

 un simpozion online cu tema "Mai aproape de marea noastră", 

despre politicile europene referitoare la protecția mediului marin,

 un concurs transnațional de obiecte de artizanat maritim, 

 seminarul "Pe valurile mării" despre transportul maritim, 

sporturile nautice și reprezentanții lor celebri; 

SPANIA: 

• realizează mini-dicționarul „Lumea din adâncuri„ cu referire la flora și 

fauna mediului marin; 

• realizează o galerie de afișe tematice;

• organizează simpozionul "Călătorii pe mare„ în cadrul căruia se vor 

prezenta porturile principale și destinații turistice de pe litoral.



COMUNICAREA între instituţiile partenere se va realiza atât indirect – prin 

Internet, cât şi direct – în timpul celor 4 întâlniri organizate în fiecare şcoală

parteneră.

IMPLICAREA ÎN PROIECT – Proiectul se adresează tuturor elevilor şi

cadrelor didactice interesate să contribuie la organizarea, implementarea,

evaluarea şi diseminarea rezultatelor proiectului.

Integrarea proiectului în CURRICULUM se va realiza prin introducerea în

planificări şi abordarea la orele de curs a unor teme conexe cu obiectivele

proiectului (limba română, limba engleză, ştiinţe, geografie, tehnologie, istorie,

cultura civică, muzică, desen, TIC), sau prin crearea de cursuri opţionale

tematice.

EVALUAREA proiectului se va face la fiecare jumătate de an de către

coordonator şi instituţiile partenere. Se va monitoriza nivelul îndeplinirii

obiectivelor stabilite, obţinerea rezultatelor preconizate şi impactul lor asupra

întregii comunităţi şcolare şi locale.

DISEMINARE REZULTATE prin mass media, întâlniri cu părinţii şi

comunitatea locală, crearea de postere, pliante, broşuri, prin reţele de socializare,

platforma eTwinning, site-ul proiectului, etc.


