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Mobilități
Scopul proiectului
este de a răspunde nevoilor instituției noastre de a preveni eșecul și
abandonul școlar în rândul elevilor, prin formarea unei echipe de
profesioniști capabilă să elaboreze și să implementeze o strategie
educațională centrată pe dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor
și promovarea învățării pe tot parcursul vieții.

Obiectivele proiectului:
- diminuarea riscului de renunțare la educație și menținerea elevilor în
sistemul școlar;
- creșterea responsabilizării cadrelor didactice în monitorizarea
factorilor ce conduc la abandon/eșec școlar și a găsirii unor soluții
pentru asigurarea accesului egal la educație;
- participarea a 15 cadre didactice la cursuri de formare europene
pentru a implementa un program de instrumente si resurse inovative
capabile să stimuleze motivația elevilor și să diminueze
eșecul/abandonul școlar în următorii doi ani.

Echipa managerială:
- Dir. Adj. Nicoleta Prepeliță – coordonator/responsabil cu
monitorizarea proiectului;
- Prof. Iordache Simona - responsabil cu diseminarea rezultatelor
proiectului;
- Prof. Juncă Ciprian - administrator al paginii web a proiectului,
administrator al paginii web a Simpozionului International online;
- PROF. MARGARETA DIMA – responsabil cu evaluarea
proiectului;
- IROFTE MIHAELA –administrator financiar a proiectului.
Conținutul acestuia material aparține în exclusivitate Școlii Gimnaziale ,,Ion
Simionescu” Iași și nu reprezinta în mod obligatorie poziția oficială a Uniunii
Europene sau ANPCDEFP

Strategia școlii noaste, de prevenire a abandonului, propune
accesarea, de către 15 cadre didactice, a unor cursuri de perfecționare
oferite de agenții din Cehia, Portugalia si Spania.
FLUX I
,,Task based learning"/Invațarea bazată pe sarcini”, este un curs
de formare oferit de International Training Centre din Praga - Cehia
Prin accesarea acestei oferte de formare, cei 5 cursanti și-au dezvoltat
abilitățile de a lucra cu elevii ce aparțin categoriilor dezavantajate, prin
însușirea unor tehnici de ,,învățare bazată pe sarcini" (TBL) adaptate
fiecărui elev.
FLUX II
Cursul de formare ,,Change Making Educators"/ Educatoriipromotori ai schimbarii, oferit de Organizatia Future Balloons din
Portugalia a sprijinit pe cei 5 participanții să-și dezvolte aptitudinile de
comunicare și de empatie, competențele de a asigura armonia grupului și
de a transforma un grup într-o echipă folosind strategii de formare a
grupurilor non-formale.
FLUX III
Cursul de formare “Building team spirit among educational
staff“, propus de organizația Esmovia din Valencia, Spania, a oferit
celor 5 cursanți oportunitatea formării unor noi competențe de predareînvățare, capabile să-i ajute să identifice procesul de team building, săși dezvolta
o serie de abilități de comunicare, să deprindă
tehnici/strategii de motivare a elevilor pentru a deveni interesați să-și
finalizeze educația obligatorie.
Pentru a multiplica experiența dobândită am realizat:
- un Simpozion Internațional online ,,Strategii educaționale care
promovează asigurarea egalității de șanse pentru toți elevii în
vederea prevenirii abandonului școlar";
- o lucrare științifică în limba română și în limba engleză cu lucrările
prezentate la simpozion;
- o programă de curs opțional ,,Motivația învățării";
- un studiu științific ,,Tehnici de învățare eficientă";
- un curs de perfecționare ,,Strategii de prevenire a abandonului școlar",
realizat prin C.C.D. Iași.

