PROIECT EUROPEAN ERASMUS+
SAVE ENERGY SAVE THE WORLD
ACTIVITĂȚI
Nr.
Activitate
1. A1 - echipele de proiect vor fi formate;
2. A2 – profesorii, elevii, părinții și
personalul auxiliar al școlii vor fi
informați despre proiect;
3. A3 – website-ul va fi creat.
4.
5.

A4 – proiectul va fi început; se vor stabili
termenele de finalizare ale activităților;
A5 – se vor distribui sarcinile de lucru:
 Website
 Facebook Fun Page (with kids)

6.
7.
8.

9.

Perioada
Septembrie
2016

Bulgaria
Octombrie
2016
(reuniune
transnațională
Polonia)
24 octombrie
2016
31 octombrie
2016

A6 – vor avea loc vizite locale (Polonia)
A7 – fișele de observație despre proiect
vor fi revizuite, va avea loc schimb de
idei;
A8 – se va ajunge la un acord asupra
sarcinilor de
lucru/raportare/evaluare/perioade de
finalizare ale activităților.
A9 – concurs logo pornind de la ideea The
cheapest energy is saved energy.

10. A10 – se vor afișa panouri (billboards) in
școli despre păstrarea/economisirea
energiei și păstrarea unui mediu curat;
fotografii vor fi postate pe website și pe
Fun Page;
11. A11 – discuții/chat pe Skype și Facebook
Messenger vor avea loc;
 Forum pe eTwinning va fi creat;

Răspunde
Toate țările
Toate țările

Toate țările

Bulgaria
România
Polonia
Turcia

Toate țările

Noiembrie
2016
15 noiembrie –
logo câștigător
din fiecare țaăr
postat pe Fun
Page
30 noiembrie
2016 – se
votează logo
câștigător
30 noiembrie
2016

4 noiembrie
2016
30 noiembrie
2016

Toate țările

Toate țările
Toate țările
Italia

12. A12 – fișele de observație vor fi trimise
Poloniei prin e-mail în fiecare a 2-a vineri
din Noiembrie, Ianuarie, Martie și Mai pe
perioada proiectului.
13. A13 – elevii din țările partenere își trimit
mesaje de Anul Nou, activitate ce îi va
ajuta să-și îmbunătățească competențele
lingvistice; (elevii pregătesc 1 felicitare
de Crăciun + 1 felicitare de Anul Nou și le
trimit prin poștă, câte 2 pentru fiecare
țară)
 discuții/chat pe Skype și Facebook
Messenger vor avea loc;
14. A14 – Săptămâna Consumului Redus de
Energie – expoziție – fiecare tară va
pregăti o expoziție iar fotografiile vor fi
postate pe website, Fun Page și Fb grup;

15. A15 – Polonia pregătește evaluarile finale
(final files)
16. A16 – Polonia transmite rezultatele
evaluărilor prin intermediul website-ului
celorlalți parteneri;
17. A17 – vor avea loc expoziții de imagini pe
tema conservării energiei; cele mai bune
3 imagini vor fi premiate și publicate pe
website și pe Fun Page; (le putem folosi și
pe cele din decembrie, plus cele noi).
18. A18 – fișele de observație vor fi trimise
Poloniei în a 2-a vineri a lunii ianuarie;

19. A19 - rezultatele fișelor de observație vor
fi trimise de Polonia pe website și
eTwinning:

11 noiembrie
2016
Decembrie
2016
5 decembrie
2016
2 decembrie
2016
12 – 16
decembrie 2016:
12 dec. – Grecia
13 dec. –
România
14 dec. – Polonia
15 dec. – Italia
16 dec. –
Bulgaria
19 dec. - Turcia
Până la 20
decembrie 2016
20 decembrie
2016

Toate țările

Toate țările

Toate țările

Toate țările
Bulgaria
România

Bulgaria postează
pe website
Polonia

Ianuarie 2017
20 ianuarie 2017

Toate țările

14 ianuarie 2017
31 ianuarie 2017
– Polonia
pregătește
rezultatele finale
ale fișelor de obs.

Toate țările

Februarie 2017

Polonia
Bulgaria
Italia

Polonia
Bulgaria
Italia

