Prezentarea proiectului
Les fables, miroir de la vie

Instituții partenere
• Coordonator de proiect:
- Școala Gimnazială nr. 3, Kalamata, Grecia
• Parteneri:
- Wentzinger Realschule, Freiburg, Germania;
- Liceul Haarlemmermeer, Haarlem, Olanda;
- Colegiul St Benoit – Maupertuis, Le Mans,
Franța
-Institutul Campclar, Tarragona, Spania.

“Les fables, miroir de la vie”

Proiectul Erasmus + „Les fables, mirori de la vie” își
propune să folosească fabulele Europei ca suport
didactic pentru predarea limbii franceze, prin
introducerea practicii clasei inversate în cele 6 instituții
ale parteneriatului.
Profesorii vor promova lucrările lui Esop, La Fontaine,
Gotthold Ephraim Lessing, Felix Maria Samaniego,
Tomas de Iriarte, Grigore Alexandrescu și Leen
Valkenier pentru a produce 24 de capsule video,
precum și fișe de lucru, pe care le vor integra în
procesul de învățare.
Metoda clasei inversate, combinată cu alte metode de
predare, cum ar fi metoda Think Pair Share, va permite
elevilor să lucreze în ritmul lor, să aibă acces direct la
cunoștințe și să se ajute reciproc, astfel încât să obțină
cele mai bune rezultate.

Obiectivele proiectului
1. Îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba
franceză/limba engleză, scris și oral.
2. Formarea profesorilor în utilizarea metodei clasei inversate.
3. Îmbunătățirea competențelor digitale prin intermediul utilizării
platformei de colaborare Twinspace și/sau altele.
4. Îmbunătățirea calității predării.
5. Cunoașterea fabulelor și a fabuliștilor europeni.
6. Dezvoltarea gândirii critice, a empatiei și a respectului pentru
valorile sociale și democratice.
7. Descoperirea valorilor culturale ale celor 6 țări din proiect și
îmbogățirea cunoștințelor despre propria cultură.
8. Situarea tuturor elevilor în centrul învățării prin educație
incluzivă.
9. Încurajarea și susținerea creativității elevilor.

Site-ul proiectului
https://uraniasklika.wixsite.com/fablesmiroirdelavie/fables-1

Metoda tradițională de predare

Metoda clasei inversate
Predarea acasă și
temele la școală!
Principiul este următorul: elevii
primesc cursuri sub formă de resurse
online în loc de teme (de obicei
videoclipuri) pe care le pot viziona
acasă, iar ceea ce a fost făcut anterior
acasă (ca temă) este acum făcut în
clasă, de aici ideea de clasă
"inversată". Sunt multe alternative
posibile, dar obiectivul este trecerea
de la un model centrat pe profesor la
un model centrat pe elev pentru a le
putea satisface nevoile de cunoaștere
individuale.

Avantaje
• eliberează elevii, care nu mai sunt forțați să
stea în tăcere multe ore, acum pot "trăi" în
clasă și pot interacționa cu profesorul și cu alți
colegi.
• este, de asemenea, eliberator pentru profesor,
care nu mai este obligat să repete mereu și la
infinit aceleași lecții. Îi rămâne timp pentru a
discuta direct „unu-la-unu” sau în grupuri mici
cu elevii săi.
• când un elev își urmărește lecțiile în
videoclipuri, el poate să se întrerupă în orice
moment și să revadă un pasaj ori de câte ori
vrea să fie sigur că a înțeles. De asemenea,
poate să folosească ocazia de a scrie întrebări
pe care le va pune profesorului în clasă.

Dezavantaje
• Probleme tehnologice
• Timp

Mobilități
•
•
•

La fiecare mobilitate participă 4 elevi și 2 profesori;
Prima mobilitate: GRECIA, KALAMATA, 8-14 decembrie 2019
Activități:

1. Elevii lucrează în grupuri internaționale de 4 elevi pe 10 fabule ale lui Esop și
pregătesc o prezentare a acestora (citită cu voce tare de toți participanți din
fiecare grup, memorată pentru o reprezentație, producerea unei opere artistice
sau o melodie despre fabulă și morala ei) ;
2. Prezintă într-o sală de teatru munca depusă în echipă pentru promovarea
structurilor grecești locale.
3. Învață despre moștenirea Greciei antice. Elevii vor vizita Olympia antică, unde sunt
amplasate sanctuarul lui Zeus și statuia lui Hermes, două personaje prezente în
fabulele lui Esop. De asemenea, vor vizita Delphi unde Esop a fost ucis de
delfieni.
4. Seară culturală la Centrul de Dezvoltare Culturală din Kalamata. În acest loc, elevii
vor picta sau decora ceramică inspirată din fabulele lui Esop. Vor participa și la
un atelier de păpuși pentru eroii „esopieni”.
5. Participă la o videoconferință, în Twinspace, cu colegii din țările de origine.
6. Întâlnire cu un scriitor grec, precum și cu primarul orașului Kalamata.
7. Seara Erasmus + care va avea loc la Colegiul Grec. Elevii vor prezenta fie
cântece, fie dansuri din țările lor. Această seară va fi organizată cu ajutorul
familiilor elevilor și va fi deschisă publicului.
8. Evaluează săptămâna pe Googleforms.

• A doua mobilitate: SPANIA, TARRAGONA, 22-28 martie 2020
• Activități:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Elevii vor lucra în grupuri internaționale de 5 membri pe 2 fabule ale
Samaniego, 2 fabule ale Iriarte și 2 fabule ale lui Ramon Llull, inclusiv
„Procesiunea pisicii și a șobolanilor”, care este reprezentată în catedrala din
Tarragona. De asemenea, vor fi discutate două legende din regiune pentru a
înțelege pe deplin bogăția și importanța animalelor în imaginația colectivă și
culturală din Tarragona.
Textele vor fi lucrate în diferite ateliere: a. Animale în imaginația colectivă,
culturală și simbolică. b. Emoții și comportamente. c. Scrieți o fabulă: Care
personaje, ce emoții și ce comportamente să aleagă? În ce context? Care este
moralitatea prevăzută? d. Cum să dramatizezi o fabulă? Cum se fac măști și
decor? Cum să lucrezi vocea? Cum să alegi accesoriile?
Conferință video pe eTwinning cu colegii din țară care nu participă la această
mobilitate.
Crearea unui jurnal al mobilității pe un blog.
Tur cultural la Tarragona (primăria, rămășițele romane, catedrala cu
reprezentarea fabulei „Procesiunea pisicii și a șobolanilor"), Portul.
Tur cultural în Barcelona: Clădirile lui Gaudi, arhitect modernist, și lumea sa
magică, Ramblas și Cartierul gotic.
Seara Erasmus cu familiile și elevi. Elevii vor reprezenta fabulele scrise de ei
înșiși. Degustarea specialităților locale

• A treia mobilitate: FRANȚA, LE MANS, 10-16 mai 2020
• Activități:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Compararea unor fabule ale lui La Fontaine (secolul al XVII-lea) cu cele ale lui
Alain Gautron (secolul XXI), care le-a parodiat, prin căutarea unor asemănări
și diferențe. Citirea expresivă a acestor fabule în fața tuturor participanților.
Ascultarea fabulelor lui La Fontaine cântate de Pierre Perret (secolul XX). În
aceste melodii, Pierre Perret a folosit multe expresii de argou. Acesta este un
alt aspect al limbii franceze pe care îl studiază toți elevii europeni. Și,
împreună cu prietenii lor francezi, vor întocmi un mini-lexicon. Toți
participanții vor învăța una dintre melodiile lui Pierre Perret pentru a o
interpreta în seara Erasmus +.
Elevii vor organiza o expoziție de lucrări de artă care ilustrează fabulele lui La
Fontaine cu desene, picturi, origami, realizate de ei înșiși.
Elevii vor înlocui morala unor fabule.
Vizitarea orașului Le Mans, inclusiv districtul istoric, numit „Cité Plantagenêt”,
pentru a descoperi locuri în care au fost filmate câteva scene din filmul „Jean
de La Fontaine, provocarea”, regizat de Daniel Vigne și lansat în 2007.
Pe urmele La Fontaine, vizită la castelul din Vaux-le-Vicomte unde a locuit 4
ani și unde a scris fabule. Pe lângă descoperirea acestui castel din secolul al
XVII-lea, elevii participă la atelierul intitulat „Despre La Fontaine”.
Videoconferința pe Twinspace cu colegii de acasă.
Seara Erasmus + cu sprijinul și ajutorul familiilor, precum și al comunității
educaționale. Presa va fi invitată.
Evaluarea săptămânii pe Googleforms.

• A patra mobilitate: GERMANIA, FREIBURG, 17-23 octombrie 2020
• Activități:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Elevii vor lucra în grupuri internaționale de 3 sau 4 persoane, sub forma
unor ateliere rotative la trei fabule Lessing: Vulpea și barza, Corbul și
vulpea, Hamsterul și furnica. Vor lucra pe un caiet special, în care vor
colecta tot ceea ce ține de fabule și în care va exista un lexic în limbile
franceză, engleză și germană care cuprinde cuvinte-cheie legate de fabule.
Aceasta se numește învățare deschisă.
În timpul unui tur ghidat, intitulat „Din versuri, cărți și fotografii”, la Haus
der Graphischen Sammlung/Augustiner Museum Freiburg, elevii vor
descoperi mici întâmplări povestite de animale din fabule, cu tehnologie
din secolul al XVIII-lea.
Vizită la atelierele pedagogice ale Muzeului Kunst Moderne din Freiburg
pentru a produce o lucrare artistică într-un mod expresiv, sub forma unei
benzi desenate sau crearea unui decor pentru piese mici.
Descoperă Pădurea Neagră cu locurile mitice din valea Ravenna-Schlucht. Îl
întâlnesc pe primarul orașului și vizitează orașul Freiburg.
Vizită la Parlamentul Uniunii Europene, la Strasbourg (organizarea unei
vânători de comori pentru a cunoaște mai bine acest loc important pentru
Uniunea Europeană).
Videoconferința pe Twinspace cu colegii de acasă.
Seara Erasmus+ cu sprijinul și ajutorul familiilor, precum și al comunității
educaționale. Presa va fi invitată.
Evaluarea săptămânii pe Googleforms.

• A cincea mobilitate: ROMÂNIA, BUCUREȘTI, 9-15 mai 2021
• Activități:
1. Atelier de lectură creativă: în grupuri internaționale, sunt citite 6 fabule de Grigore

Alexandrescu și se ilustrează: tablouri sau benzi desenate. Expoziție deschisă pentru
prezentarea acestor lucrări.
2. Teatralizarea bilingvă (franceză, română) a unei fabule.
3. Corul Allegra și elevii din proiect vor învăța un cântec în limba franceză, pe versurile
unei fabule.
4. Lansarea, la Muzeul Literaturii Române, broșurii cu fabule scrise de elevii din cele 6
țări, în prezența unui scriitor, a unui editor, a unui critic literar și a jurnaliștilor.
Fabula dramatizată și melodia învățată vor fi prezentate la această lansare.
5. Vizitarea Centrului Istoric București și a Palatului Parlamentului (surse principale de
inspirație pentru autorii de fabule).
6. Spectacol teatral bilingv de fabule scrise de elevi, prezentat într-o grădiniță.
7. Reprezentarea teatrală trilingvă (franceză, română și limbajul semnelor) a fabulelor
scrise de elevi într-o școală specială pentru copii hipoacuzici.
8. Excursie la Brașov, la Prima școală românească, cu o sală dedicată fabulelor și
fabulistului Anton Pann; Castelul Bran; Castelul Regal Peleș.
9. Atelier de pictură pe sticlă: se va propune elevilor să picteze, conform tehnicii
românești, un personaj al fabulelor lui Grigore Alexandrescu. Vizitarea expoziției de
ouă pictate și icoane pe sticlă.
10. Videoconferința pe Twinspace cu colegii de acasă.
11. Seara Erasmus+ cu sprijinul și ajutorul familiilor, în timpul căreia cele 6 echipe vor
prezenta cântece și dansuri tradiționale .
12. Evaluarea săptămânii pe Googleforms.

• A șasea mobilitate: OLANDA, HAARLEM, 20-26 iune 2021
• Activități:
1.

Elevii vor descoperi instituția de învățământ olandeză și vor afla despre
„moneda europeană”.
2. Participarea la jocuri de integrare și jocuri sportive, legate de fabule.
3. Cursuri de limba franceză, limba germană și limba engleză ale căror
suporturi vor fi fabulele lui Valkenier.
4. Comunicarea într-o limbă străină prin intermediul unei discipline nonlingvistice: CLIL.
5. Vizită în orașul Amsterdam și primăria orașului Hoofdoorp. Vor vizita
Rotterdam, care este orașul natal al fabulistului Leen Valkenier.
6. Reprezentarea fabulelor în fața unui public olandez în cursul serii
Erasmus+.
7. Elevii vor prezenta proiectul la trei școli ale grupului Duna Mare, vor
prezenta și vor distribui broșura de fabule elevilor acestor școli.
8. Videoconferința pe Twinspace cu colegii de acasă.
9. Seara Erasmus+ cu sprijinul și ajutorul familiilor, în timpul căreia cele 6
echipe vor prezenta cântece și dansuri tradiționale .
10. Evaluarea săptămânii pe Googleforms.

Responsabilități- elevi:
• Intră pe platformă și lucrează activ, sub îndrumarea profesorilor (își
fac o scurtă descriere, comunică în limba franceză cu elevii din
celelalte țări, colaborează între ei pentru atingerea unor obiective
comune, desenează un logo, lucrează la o prezentare a țării/orașului
etc);
• Vizionează materialele trimise de profesor înainte de a ajunge la
școală, pe Twinspace.
• Își iau notițe în timpul vizionării materialelor.
• Scriu întrebări, dacă este cazul.
• Răspund la un chestionar cu privire la înțelegerea textului.
• Exersează la școală, în grupuri de lucru, sub îndrumarea
profesorului.
• Participă la toate activitățile din mobilitatea în care se deplasează.

Responsabilități - părinți:
• Asigură componenta tehnologică (calculator, laptop);
• Preiau elevul străin/propriul copil de la aeroport și îl
aduc la aeroport;
• Asigură cazarea unui copil dintr-o altă țară și hrana
acestuia timp de o săptămână, în aprilie/mai 2021;
• Asigură transportul copiilor (propriu și străin) de acasă
la școală și de la școală către casă;
• Pregătesc documentele pentru deplasarea propriului
copil în timp util (pașaport, asigurare sănătate,
document notarial de încredințare a minorului etc);
• Se obligă ca propriul copil să participe la activitățile
proiectului pe parcursul anului școlar;
• Sprijină echipa de proiect în organizarea și desfășurarea
Serii interculturale Erasmus;

