O ȘCOALĂ CU O UȘĂ CĂTRE LUME

În perioada 01.09.2017-31.08.2018 s-a implementat la Colegiul Tehnic ”Marcel Guguianu”
din Zorleni, proiectul ”O școală cu o ușă către lume„ cu numărul de referință 2017-1-RO01KA101-036551, cu finanțare de la UE, prin programul Erasmus+(Acțiunea Cheie 1).
Obiectivele proiectului sunt:
➢ promovarea celor mai moderne și inovative metodologii și practici educaționale de
combatere a părăsirii timpurii a școlii și motivării elevilor;
➢ dezvoltarea competențelor profesionale și cunoștințelor metodologice ale profesorilor în
vederea predării științelor într-un mod practic în contextul concret cultural și al mediului
înconjurător;
➢ dezvoltarea competențelor sociale, civice, și interculturale ale profesorilor de promovarea a
incluziunii sociale.
În cadrul acestui proiect 11 cadre didactice au participat, în urma selecției, la cursuri în
vederea îmbunătățirii competențelor profesionale prin achiziționarea de metode eficiente și
inovatoare de predare și evaluare care să motiveze elevii să își continue studiile.
Cursurile la care au participat cadrele didactice au fost:
A.
Cursul ”Innovative approaches to teaching” furnizat de International Training Centre
în Praga, Republica Cehă, perioada 30.10.2017 - 10.11.2017, unde au participat 4 cadre
didactice: Darie Vasilica, Iosub Nelia, Negru Maria și Negru Marian Corneliu. Acest curs a avut
ca scop învățarea de către cei patru profesori, a unor metodologii active participative care să
motiveze elevii să învețe și să-și continue educația;
B.
Cursul ”A Classroom with the Door to the World” furnizat de Kulture Kiemas în
Guadalupe, Franța, desfășurat în perioada 5.02.2018 - 16.02.2018, a avut ca scop formarea
următoarele cadre didactice: Gîndu Liviu, Iftemie Tamara Elena și Purice Francisca Agneș în
domeniul promovării incluziunii sociale;
C.
Cursul ”Coaching in educational contexts to reduce early school leaving” furnizat de
Cervantes Training in Alcala de Henares, Spania desfășurat în perioada 03.03.2018-09.03.2018,
unde au participat cadrele didactice: Huluță Aurora, Sârbu Diana, Gheorghiță Maria Denis și
Burcioagă Cristina Daniela. Scopul acestui curs a fost de însușirea de către cele patru cadre
didactice a unor metode eficiente de prevenire a părăsirii timpurii a școlii.
Site-ul la care puteți accesa informații este:
https://scoalausalume.wixsite.com/website

