DISEMINARE PROIECT ERASMUS+

KIDS (Keep Invest Donate Spend)
Scoala Gimnaziala Nr 79, Bucuresti
Scoala Gimnaziala Nr 79 din Bucuresti implementeaza proiectul ”Keep Invest
Donate Spend”, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul
Programului ERASMUS+, actiunea KA2 – parteneriate strategice in domeniul scolar,
cu numarul de referinta 2014-1-TR01-KA201-012407_5. Perioada in care se desfasoara
activitatile proiectului este 1 septembrie 2014 – 31 august 2016.
Partenerii de proiect sunt urmatorii:
1. 29 Eylul Ilkokulu, Sarikamis-Turcia– Coordonator
2. I.osnovna skola Cakovec, Croatia
3. Szkola Podstawowa nr 23 im. gen. J, Bema,Poznan- Polonia
4. Agrupamento de Escolas de Marco de Canaveses, Portugalia
5. Scoala Gimnaziala nr 79, Bucuresti-Romania
Ce isi propune proiectul :
 Formarea obiceiului de a economisi-disciplina financiara, educatie financiara ;
Obiectivele proiectului sunt :
- insusirea unor concepte precum: bani, castiguri, cheltuirea si economisirea banilor,
realizarea de investitii, incurajarea initiativelor antreprenoriale;
- incurajarea unei gandiri critice, realizarea deductiilor, comentariilor, abilitatilor de
bugetare si de calcul;
- insusirea notiunilor de educatie financiara intr-o maniera amuzanta;
- deprinderea elevilor cu tehnici de management al banilor;
- dezvoltarea competentelor lingvistice si digitale;
- dezvoltarea creativitatii, comunicarii si promovarea lucrului in echipa;
- incurajarea elevilor in preluarea initiativei, dezvoltarea abilitatilor de lider ;
- diversificarea metodelor de predare-invatare printr-o abordare practic-experimentala,
activ-interactiva, interdisciplinara.
In proiect sunt prevazute patru intalniri transnationale in cadrul carora se vor
desfasura activitati transnationale de invatare, predare si formare :
 Februarie 2015 - Sarikamis-Turcia
 Iunie 2015 – Marco de Canaveses –Portugalia
 Septembrie 2015 – Cakovec – Croatia
 Februarie 2016 – Bucuresti-Romania
 Mai 2016 – Poznan-Polonia
Prima intalnire transnationala a avut loc intre 10 – 14 februarie 2015 la Sarikamis,
in Turcia . Gazda noastra a fos 29 Eylul Ilkokulu, coordonatorul proiectului.
Ziua 1 :
- Dupa sosirea la Kars, delegatiile tarilor partenere au fost duse in Sarikamis si cazate la
Uygulama Otel (liceu cu profil turistic) ;

- La prima activitate s-au stabilit responsabilitatile pentru fiecare tara : Croatia –
website , Portugalia – ETwinning , Romania si Polonia – raport scris al fiecarei intalniri
de proiect, Turcia – chestionare/ intrebari pentru elevi si profesori, inainte si dupa
intalniri, Portugalia – criterii de selectare a logo-urilor, Romania –Facebook
- A urmat o seara culturala la ”Sarikamis Cultulni” unde partenerii au facut cunostinta,
au impartasit din asteptarile lor si au discutat despre traditiile culturale ale fiecarei tari
reprezentate in proiect ;
- Fiecare echipa de proiect a prezentat tara, localitatea si scoala implicata in proiectul
KIDS, totul realizandu-se intr-o maniera deosebita ;

Ziua 2
- S-a realizat un tur al localitatii Sarikamis. S-au vizitat obiectivele de interes turistic si
economic ;
- S-a vizitat un Atelier scoala /liceu vocational unde elevii invatau sa valorifice resursele
naturale (obsidian-o roca vulcanica existenta doar aici)) si unde realizau diferite obiecte
pe care le comercializau. Tot acolo exista si un atelier de broderie manuala si realizare
decoratiuni din materiale naturale.
S-a stabilit calendarul activitatilor si al mobilitatilor, in functie de vacantele din
fiecare tara partenera.
- A fost creata o pagina Facebook a proiectului :Erasmus+KIDS
S-a stabilit ca urmatoarea intalnire transnationala sa fie in Portugalia, oferind
profesorilor oportunitatea de a intra in contact direct cu traditiile, cultura si obiceiurile
tarii gazda. In urma acestei activitati , elevii vor putea afla despre bunele practici legate
de educatia financira din Romania si celelalte tari , se vor derula activitati care vor face
trimitere la tematica proiectului.
- . Discursul de primire oficiala din partea directorului scolii unde a avut loc intalnirea
transnationala ;

Ziua 3 :
- S-a vizitat scoala, s-au pus intrebari legate de programa scolara, varsta elevilor,
disciplinele predate, modul de interactiune cu comunitatea, activitati de educatie
financiara ;
- S-au discutat si stabilit activitatile elevilor atat in scoala, cat si pe Twinspace ;
- S-au stabilit activitatile profesorilor din echipele de proiect ;

- S-au stabilit termenele limita pentru fiecare activitate ulterioara acestei intalniri
transnationale ;
S-a discutat despre contributia pe care trebuie sa o aiba fiecare tara partenera in acest
proiect ;

Ziua 4 :
- S-a prezentat localitatea Sarikamis din punct de vedere al potentialului economic , zona
fiind una de interes turistic maxim (statiune de ski renumita a Turciei, altitudinea 2300m2634m ) ;
- S-au purtat discutii despre caracteristici ale unei educatii financiare eficiente,. Discutii
despre pregatirea materialelor in vederea intalnirii de proiect din Portugalia, in
septembrie 2015, cand vor fi prezentate exemple de bune practici;
- S-a stabilit ca este necesara realizarea unor colturi ale proiectului in scoli pentru a
prezenta proiectul tuturor elevilor, parintilor si profesorilor;
S-au discutat activitatile de diseminare , implicarea tuturor profesorilor, elevilor si
parintlori implicati, se vor urma etapele si activitatile propuse.
S-a insistat pe obtinerea acordului parintilor de a putea prezenta pozele si creatiile
copiilor pe site-uri.

Ziua 5
- Intalnirea transnationala s-a incheiat cu vizita la Kars, cel mai important oras din
zona Anatoliei ;
-S-au mentionat si alte activitati ce se vor derula in proiect (vizita la o banca locala,
crearea unei pusculite, plantarea unor copaci, targuri de antreprenoriat, jocuri de rol) si sau fixat termenele limita ;
- S-au inmanat certificatele intr-un cadru festiv, la intalnire participand toate cadrele
didactice din scoala gazda ;

Important este ca acest proiect va certifica abilităţile şi competenţele dobândite în
timpul implementării acestui parteneriat şi va ajuta nu numai la dezvolarea profesionala
şi personala, ci de asemenea,va contribui la crearea unui sistem modern educaţional
european.
Proiectul ”Keep Invest Donate Spend” este realizat cu sprijinul financiar al
Comisiei Europene în cadrul Programului ERASMUS+, actiunea KA2 – parteneriate
strategice in domeniul scolar. Informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă
a autorului, iar A.N.P.C.D.E.F.P și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru
modul în care este folosit conținutul acestor informații.

Prof. coordonator Palcau Florentina Magdalena
Scoala Gimnaziala Nr 79, Bucuresti

