Proiect de parteneriat strategic Erasmus + KA201
WOW-HI
”Walking our Way through HIstory”
Finanţat prin programul Erasmus+ cu suma de 23175 Euro
Toate informațiile pe care le prezentăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei
de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este
folosit conținutul acestor afirmații.
Durata: 2 noiembrie 2020-1 martie 2023 ( 28 luni)







Parteneri
Fridaskolan i Göteborg, Göteborg, Sueda –coodonator parteneriat
2nd Gymnasium of Messini, Messini, Grecia
Pachtas Nikolaos k SIA OE, Salonic, Grecia
Areadne OE, Kalamata Grecia
IES FERNANDO III, MARTOS, Spania
Şcoala Gimnazială Specială – CRDEII, Cluj-Napoca, România

Scop:
Crearea de instrumente digitale şi aplicaţii pe dispozitive mobile utile în activităţile
didactice
Obiective
 Colectarea de către elevi de informații despre personalităţi marcante ale istoriei, culturii
şi despre evenimente istorice
 Dezvoltarea competenţelor TIC ale participanţilor la proiect prin colectarea de informaţii
despre numele străzilor şi introducerea acestor informaţii într-o bază de date
 Dezvoltarea spiritului civic al elevilor implicaţi în proiect
Grup ţintă
 Elevii Şcolii Gimnaziale Speciale - CRDEII, Cluj-Napoca
 Comunitatea şcolară







Activităţi
Colectare de date pentru baza geospaţială WOW-HI
Activităţi cu elevii din grupul ţintă
Realizarea rezultatelor intelectuale propuse
Cursuri pentru cadre didactice
Conferinţe de diseminare a rezultatelor intelectuale
Diseminări ale proiectului

Produse intelectuale
IO 1. Bază de date geospaţială pentru stocarea informaţiiilor cu privire la personalităţi
marcante ale istoriei, culturii şi despre evenimente istorice colectate de elevi.
IO 2. Aplicație pentru smartphone și tabletă conectată cu baza de date online din IO 1.
IO 3. Platformă online cu activități educaționale care vin în sprijinul studiului istoriei
prin intermediul denumirii străzilor
IO 4 Curs de instruire a cadrelor didactice din şcolile partenere cu privire la modul de
utilizare a materialelor realizate la IO 1, IO 2 şi IO 3.





Impactul asupara elevilor
Elevii vor înţelege aplicabilitatea cunoştinţelor de bază în viaţa reală.
Dezvoltarea competenţelor TIC ale elevilor
Elevii vor dezvolta abilităţi şi atitudini pozitive, necesare statutului de membri activi ai
comunităţii
Învătărea de către elevi a culturii şi istoriei partenerilor în proiect





Impactul asupra cadrelor didactice
Îmbunătăţirea calităţii activităţilor şcolare
Cadrele didactice implicate în proiect îşi vor dezvolta competenţele de colaborare cu alte
cadre didactice din ţări europene
Dezvoltarea competenţelor TIC ale cadrelor didactice
Încrederea în forţele proprii şi stima de sine vor fi crescute
Îmbunătăţirea cunoştinţelor de limba engleză






Impactul asupra şcolii
Profilul şcolii noastre va fi vizibil îmbunătăţit în comunitatea extinsă
Creşterea portofoliului de resurse didactice al şcolii
Creșterea capacităţii de reacție la diversitatea socială, lingvistică și culturală
Creşterea prestigiul elevilor cu dizabilităţi în comunitatea extinsă




Impactul asupra comunităţii
 Accesul tuturor persoanelor la aplicaţia WOW-HI care le va permite o mai bună
cunoaştere a istoricului străzilor
 Promovarea comunităţii la nivel naţional şi internaţional.

