Scop
Proiectul îşi propune să creeze un cadru internaţional în şcolile şi liceele din România,
oferind elevilor posibilitatea de a experimenta valorile, cultura, arta, obiceiurile şi stilul de viaţă
din diverse ţări.

Descriere
Proiectul “Lumea în şcoala ta“ îşi propune să sprijine educaţia multiculturală a elevilor
utilizând metode inovative şi iniţiative cu un impact puternic în educaţia non-formală.
“Lumea în şcoala ta“ este un proiect educaţional non-formal care oferă elevilor
posibilitatea de a participa la ateliere de creaţie, gastronomie, muzică şi dans, prin intermediul
cărora vor învăţa obiceiuri şi tradiţii ale diferitelor ţări.
Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu ambasadele, camerele de comerţ bilaterale şi
companii din ţările vizate. La ianuarie 2014, ţările implicate până acum sunt Olanda, Portugalia,
Elveţia, Austria şi Danemarca.
În cadrul proiectului demarat în 2011 au fost implicate până în acest moment (ianuarie
2014) peste 65 de şcoli şi licee din întreaga ţară, însumând peste 60.000 de elevi. Proiectul se
desfăşoară pe durata unei săptămâni în mai multe şcoli dintr-un oras, simultan. Acţiunea
cuprinde 5 module după cum urmează:






Primul modul - Deschidere eveniment – Prezentare ţară
Al 2-lea modul – Pictura, muzica, dans
Al 3-lea modul - Gastronomie şi obiceiuri
Al 4-lea modul – Activităţi sportive
Al 5-lea modul – Concurs de cultură generală, de eseuri, de desen

Imagini de la proiecte: www.facebook.com/lumeainscoalata

Beneficii pentru elevi
Învaţă lucruri noi cu privire la valorile, cultura şi obiceiurile altor popoare,
devenind astfel cetăţeni mai bine pregătiţi ai unei lumi globalizate
Creşte disponbilitatea de a învăţa limbi străine şi de a experimenta noi culturi
Participă la proiecte inovatoare iar prin educaţia non-formală îşi completează
educaţia curiculară

Beneficii pentru scoli





Introducerea de proiecte de educaţie non-formală în rândul şcolii
Oportunitatea de voluntariat pentru elevi şi cadre didactice
Întâlniri cu ambasade şi companii străine, oportunitatea de parteneriate cu şcoli din
alte ţări
Colaborarea dintre şcoli în cadrul proiectelor, legături mai strânse între acestea
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