„WRITING FOR INCLUSION AND EUROPEAN CITIZENSHIP”
Strategic Partnerships for school education 2017 -2019
PARTENERI:
 BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO, Italia
 UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO, Italia
 Colegiul National Nicolae Titulescu, Romania
 6 GEL KAVALAS, Grecia
 Agrupamento de -Escolas Navegador Rodrigues Soromenho, Portugalia
 Liceo Classico "Torquato Tasso", Italia
INTÂLNIRI DE PROIECT:
 Noiembrie 2017, Intalnirea transnationala Liceo Classico "Torquato Tasso", Italia
 Martie 2019, Intalnire proiect 6 GEL KAVALAS, Grecia
 Septembrie 2019, Intalnirea finala Insule Tremiti, Italia
Ideea proiectului provine din valorile inclusive ale grupului de scriere, care astăzi
reprezintă un exercițiu fundamental pentru creștere, deoarece este capabil să extindă
procesarea și organizarea gândirii pe care inovațiile tehnologice tind să le sintetizeze.
Proiectul se învârte în jurul unui format de scriere numit "Ștafeta de scriere creativă și
cetațenie", care urmărește să ofere instrumentele necesare pentru a ști cum să citească, să
știe să scrie, să cunoască și să știe cum să fie, traversând întreg mediul curricular. Bimed
definește o idee-ghid (temă) care se schimbă din an în an și încredințează incipitul unui
scriitor binecunoscut, după care școlile participante sunt chemate să scrie, fiecare, un capitol
al povestirii; prima școală scrie primul capitol și îl transferă într-o altă școală care scrie
următorul capitol și așa mai departe până la sfârșitul povestirii. Fiecare școală a implicat 2
profesori tutore și peste 20 de elevi, dând prioritate celor din medii defavorizate. Elevii,
conduși de profesori, au alternat în redactarea diferitelor capitole ale povestii care, odată
finalizate, reprezenta una dintre lucrările ingenioase ale proiectului și vor fi publicate într-un
editorial în diferitele limbi ale țărilor participante.
Tema aleasă pentru ștafeta noastră este cea a MIGRANȚILOR, având în vedere domeniul
de aplicare extrem de relevant al acestui fenomen social, care reprezintă, printre altele, una
dintre prioritățile naționale ale acțiunii KA2. În sprijinul elevilor și al cadrelor didactice, au
fost create două instrumente inovatoare create pentru proiect:
• Platforma Cyrano Telematic, proiectată de Bimed, care permite elevilor și profesorilor din
cele patru țări partenere să comunice simultan, printr-un sistem de chat completat de un
sistem inovativ de traducere simultană;
• Cursul intitulat "Scrierea creativă pentru incluziune și cetățenie" pentru cadrele didactice
ale școlilor partenere, oferite în mod blended, cu o pregătire de o săptămână în prezența în
Italia și patru luni de formare online, proiectat de Universitatea Pegasus.
Alte activitati : concurs de scutmetraje despre migratie realizate de catre elevi, si tabara in
Insulele Termiti ca activitate finala .
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