FIȘA PROIECTULUI ERASMU S+ KA1
ASIGURAREA EGALITĂ ȚII DE ȘANSE ELEVILOR AFLA ȚI ÎN
SITUAȚIE DE RISC PENTRU PREVENIREA
ABANDONULUI ȘCOLAR, PRIN DEZVOLTAREA REȚELEI DE
PROFESIONI ȘTI IMPLICAȚI ÎN EDUCAȚIE
Nr de referință: 2016-1-RO01-KA101 – 024076
Nume instituție
Titlu proiect

Școala Gimnazială Ion Simionescu Iași
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Perioada de implementare
Coordonator proiect
Cursuri de formare

Erasmus+ KA1 – Mobilitate școlară
2016-1-RO01-KA101 – 024076
01.06.2016 – 31.12.2017 – 19 luni
Prof. Nicoleta Prepeliță
a. Cursul ,,Task Based Learning/ Invatarea pe baza de sarcini”
furnizat de ITC din Praga, Cehia(06.02.-10.02.2017);
b. Cursul ,,Change Making Educators"/Educatorii-promotori ai
schimbarii” oferit de organizația Future Baloons din
Portugalia(19-23 iunie 2017);
c. Cursul ,,Buiding team spirit staff/Construirea spiritului de
echipa a personalului didactic”, oferit de organizația Esmovia din
Spania(23-27 octombrie 2017);
Prof. Nicoleta Prepelita, prof. Simona Iordache, prof. Gina-Lili
Hriscu, prof. Margareta Iulia Dima, prof. inv. primar Maria
Forgaci, prof. Mirela Buzila, prof. Oana Nechifor, prof. inv.
primar Ramona Chinan, prof. inv. primar Nicoleta Istrate, prof.
inv. primar Magda Pasca, Prof. inv. primar Luminita Guzu, prof.
inv. primar Mihaiela Tudosa, prof. inv. primar Cristina Paviliuc,
prof. inv. primar Camelia Acatrinei, prof. inv. primar Alice
Marinela Rotaru.
28.775 € pentru 15 mobilități realizate la trei agentii de formare
1. ITC INTERNATIONAL PRAGA, CEHIA:
- Curs "Task Based Learning "
- Participanți: 5 cadre didactice
2. FUTURE BALOONS- FIGUEIRA DA FOZ,
PORTUGALIA
- Curs "Change making educators "
- Participanți: 5 cadre didactice
3. ESMOVIA TRAINING AND MOBILITYVALENCIA, SPANIA
- Curs "Building team spirit among educational staff "

Beneficiarii cursurilor de
formare

Buget
Parteneri europeni

Asigurarea egalității de șanse elevilor aflați în situație
de risc pentru prevenirea abandonuluișcolar, prin
d e z v o l t a r e a r e ț e l e i d e p r o f e s i o n i ș t i i m p l i ca ț i î n e d u c a ț i e

Parteneri locali

Scopul proiectului

Obiective

- Participanți: 5 cadre didactice
1. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iași
2. Casa Corpului Didactic Iași
3. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi
4. Palatul Copiilor Iași
5. Asociația Ion Simionescu
6. Asociația Alternative Sociale
7. Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iași
8. Universitatea ,,Gh. Asachi” Iași
9. Biblioteca Gheorghe Asachi Iași
10. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Iaşi
11. Salvați Copiii
12. Colegiul Național Iași
13. Liceul ,,Dimitrie Cantemir” Iași
14. Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun”
15. Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi
16. Școala Gimnazială ,,D.D. Pătrășcanu” Tomești
17. Școala Gimnazială Țuțora
18. Parteneri media: Apollonia TV, Impact FM (radio)
Ziarul de Iași, Bună Ziua Iași, Infoactual
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, pe asigurarea egalității de șanse tuturor elevilor
pentru eradicarea abandonului școlar.
 creșterea responsabilizării cadrelor didactice în monitorizarea
factorilor ce conduc la abandon/eșec școlar (părinți
migranți/remigranți, familii monoparentale/dezorganizate, boli
cronice grave) și a găsirii unor soluții pentru asigurarea accesului
egal la educație;
 participarea a cinsprezece 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;
 dobândirea, de către cadrele didactice beneficiare, a unor
cunoștinte/competențe de predare mai motivante (atât pentru elevi
cât și pentru ei înșiși) utile în prevenirea abandonului;
 dobândirea capacității beneficiarilor de a iniția propriile
proiecte educative care să sprijine grupurile vulnerabile și să
asigure accesul egal la educație;
 acumularea unor cunoștinte și experiențe practice capabile să
transforme beneficiarii cursurilor în dezvoltatori ai unor proiecte
practice sustenabile menite să prevină abandonul;
 dobândirea, de către cursanți, a abilităților de lucru cu elevii ce
aparțin categoriilor defavorizate, cu elevi cu nevoi speciale pentru
a le satisface nevoile lor de a avea acces egal la educație prin
însușirea unor tehnici de ,,învățare bazate pe sarcini” (TBL)
adaptate fiecărui elev;

Strategia

Activități planificate:

Rezultate estimate

 integrarea elevilor aflați în risc de renunțare la educație și
menținerea acestora în școală;
 internalizarea dimensiunii europene în educație de către
instituția noastră și internaționalizarea experienței proprii;
 conștientizarea și valorificarea, de către beneficiari, a
dimensiunii europene a educației, asumarea diversității europene și
interculturalității.
Strategia inițiată are la baza valorificarea tradițiilor valoroase ale
școlii româneşti, printr-o adaptare permanentă la valorile unei
societăți moderne și dinamice, care trebuie să fie în armonie cu
idealurile și traseele educaționale europene.
1. Activități de pregătire a implementării proiectului și organizarea
mobilităților;
2. Curs de formare in Cehia ,,Task Based Learning" /Invatarea
pe baza de sarcini;
3. Curs de formare in Portugalia ,,Change Making
Educators"/Educatorii-promotori ai schimbarii;
4. Curs de formare in Spania - ,,Buiding team spirit
staff/Construirea spiritului de echipa a personalului didactic”;
5. Activități de diseminare a experienței, cunoștințelor și
competențelor dobândite, a activităților din Cehia, Portugalia și
Spania (realizate după fiecare mobilitate);
6. Activități de implementare a cunoștintelor, competențelor,
strategiilor didactice:
- în cadrul activităților realizate cu elevii vulnerabili, pentru a
asigura egalitatea de șanse și a preveni abandonul;
- în cadrul activităților educative și în cadrul proiectelor instituției
(,,O șansă pentru fiecare", ,,Școala Părinților", ,,Tinerii
Antreprenori Changemakers”);
- în cadrul activităților de tip ,,after school", de remediere și pentru
performanță, de sprijin a părinților elevilor vulnerabili, activități
de club, de mediere a conflictelor samd.
7. Simpozion Internațional online ,,Strategii educaționale care
promovează asigurarea egalității de șanse pentru toți elevii"
8. Activități de evaluare a proiectului (inițială, continuă și
finală);
9. Curs de perfecționare ,,Preventie si interventie in
problematica abandonului scolar", creat și implementat de noi,
prin CCD Iași.
 15 participanți formați să asigure transferabilitatea și
multiplicarea ulterioară a achizițiilor dobândite prin cele 3 teme
diferite abordate cu 3 furnizori de formare din 3 tari diferite;
 15 participanți cu competențe profesionale, abilități și
atitudini îmbunătățite;
 15 rapoarte individuale în Mobility Tool;
 15 certificate Europass;
 15 portofolii de dezvoltare profesională ale participanților;
 Revista proiectului ,,Confluențe” (2 numere);
 Simpozion Internațional online ,,Strategii educaționale
care promovează asigurarea egalității de șanse pentru toți
elevii";

Detalii

 Volumul simpozionului, intitulat ,,Strategii educaționale
care promovează asigurarea egalității de șanse pentru toți elevii";
 Curs de perfecționare ,,Preventie si interventie in
problematica abandonului scolar",
 difuzarea in format letric/ electronic a volumului
simpozionului ,,Strategii educaționale care promovează
asigurarea egalității de șanse pentru toți elevii" realizat de
participanți, ce va expune rezultatele învățării la nivel de
cunoștințe, abilitați, atitudini și valori pentru fiecare participant în
funcție de nevoia identificată instituțional și de fluxul la care a
participat.
 http://scis.ro/proiecte/erasmus/erasmus-ka1/comunicat-de-presa
 https://www.facebook.com/Erasmus-Ka1-%C8%98coalaGimnazial%C4%83-Ion-Simionescu-Ia%C8%99i-250079898742865/

 https://www.facebook.com/i.simionescu/
 http://scoalaionsimionescuproiecterasmus.blogspot.ro/

Coordonator proiect,
Prof. Nicoleta Prepeliță

