INVITAȚIE
Vă invităm să luați parte la proiectul strategic KA2- Erasmus+ LOCAL FOOD, GLOBAL
CHANGE, proiect confinanțat de Comisia Europeană.
Pot participa elevi ai claselor IX-XI, motivați să lucreze la următorul proiect:
TITLU: LOCAL FOOD, GLOBAL CHANGE
PARTENERI
• College du Carbet, Martinica
•

Liceo Camillo Golgi, Italia

•

Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”, Sibiu.

SCOPUL PROIECTULUI
•

Schimbarea mentalității adolescenților în ceea ce privește consumul de alimente locale,
organice.

•

Concordanță cu decizia UNESCO de a declara anul 2014 Anul Internațional al Fermelor
de familie.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE
•

2014 – 2016

ACTIVITĂȚI DE PROIECT
•

Agriculture is fun!- Concurs de povestiri inspirate din gradinărit, scrise de elevi. (poze+
scris-min. 10 pag)- termen limită 01.05.2015

•

Calendar 2016 - 4 pagini de calendar create în Microsoft Publisher, conținând rețete
tradiționale și alimente (fructe, legume) specifice țărilor - termen limită - 20.10.2015

•

5 rețete tradiționale care au fost degustate în timpul proiectului și care vor fi compilate
într-o carte de bucate comună tărilor implicate - termen limită 30.05.2016

•

Realizarea Portofoliilor Europene Lingvistice (PEL)- 2014-2016.

•

Broșură cu jocuri (quizzez, games, crosswords, etc) legate de temele proiectului și
vizitele la fabricile/firmele/monumetele locale -8 pagini/țară- termen limită 30.05.2016

•

Concurs de grădinărit- elevii vor cultiva plante în perioada martie 2015- august 2015 și
vor realiza prezentări cu poze ale produselor realizate. Faza finală a concursului va avea
loc in Italia.

•

Videoclipuri - 1-2 min- realizarea unor filmulețe de promovare a efectelor pozitive ale
produselor locale și ale mâncării organice - echipe de elevi din fiecare țară participantă la
proiect. Cele mai bune filmulețe vor fi prezentate la intâlnirea de proiect din Martinica terment limită 30.05.2016

Cei interesați sunt așteptați, joi, 27 noiembrie ora 13.00 în bibliotecă
pentru selecție!!!
Criterii eliminatorii:
Media 10 la purtare
Media minim 8 la limba engleză.
Fără absențe și abateri disciplinare.

