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Obiective: 

O1 - Facilitarea schimbului de bune practici în utilizarea

metodelor interactive de predare-învățare a disciplinelor 
școlare din ariile curricculare Limbă și Comunicare și 
Matematică și Științe; 

O2 - Motivarea elevilor pentru învățare prin promovarea

învățării colaborative; 

O3 - Promovarea metodelor interactive și nonformale de

predare-învățare a limbilor, a matematicii și științelor în 
scopul creșterii  performanțelor elevilor.
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• Au participat un număr de 12 cadre didactice,
membrii ai echipelor de gestiune a proiectului, din
cele şapte ţări partenere.

• Au avut loc întâlniri de lucru care au vizat
modalităţile de lucru referitoare la implementarea
proiectului la nivelul şcolilor participante, stabilirea
responsabilităților fiecărui partener, definitivarea
calendarului reuniunilor de proiect şi a activităţilor
transnaţionale de învăţare/predare/formare,
stabilirea unor criterii comune de selecţie a
participanţilor la mobilităţi (elevi şi cadre didactice)
pe toată durata proiectului.
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Dintre principalele activităţi amintim:

- Scrierea și ilustrarea primelor două capitole ale 

poveştii în lanţ intitulate "Micul Cercetător"; 

- Crearea și rezolvarea, de către elevi, a unor 

probleme de matematică

- Participarea elevilor români la ore de limba 

engleză, matematică şi fizică.







THE YOUNG SCIENTIST 

It was late but in Adam’s
lab the lights were still on. The
small freckled nine-year old boy
was reading keenly the last pages
in a torn - covered book; he
looked like a turtle with his head
sticking out of the blanket and
huge glasses on the eyes.
Because of his unstoppable
curiosity, sometimes his friends
used to call him “Little Why”.

Suddenly steps were
heard on the stairs and a voice
said: “It’s bed time. You have to
get up early tomorrow, it’s
harvest day and Pops is taking
you to the market”. Don’t make
me tell you the second time“.

It was Grandma so Adam
knew that she meant it, but he
couldn’t let the book down, it
was so exciting reading about the
dinosaurs that roamed the earth
thousands of years ago. Adam
was intrigued that they
mysteriously died out and no one
knew how and why.

He was fascinated by the
skeletons the scientists
discovered which showed the fact
that some were meat eaters and
some ate plants. “I have to find a
skeleton, myself”, thought Adam.
“I wonder if dinosaurs ever lived
on the land of our farm. Maybe I
could find one on the hills, near
the old coal mine”.




