UN NOU PROIECT ERASMUS+
Școala Gimnazială Ghimbav este din nou beneficiara unui proiect finanțat de Comisia
Europeană prin programul Erasmus+, proiect pentru mobilități în domeniul Educației Școlare
și este o oportunitate de mobilitate în domeniul formării și perfecționării cadrelor didactice din
școala noastră.
Activitățile proiectului “Egalitatea de șanse în educație și integrarea, obiective
majore pentru un mediu de învățare prietenos”, cu numărul de referință 2021-1-RO01KA122- SCH-000015744, se vor desfășura în perioada 01.10.2021- 30.09.2022.
https://www.erasmusplus.ro/library/Scolar/2021/KA1/Rezultate%20KA122_SCH.pdf
Prin proiectul nostru ne propunem:
1. Îmbunătățirea competențelor digitale ale profesorilor prin utilizarea și elaborarea
instrumentelor IT, pentru sprijinirea și facilitarea învățării active, colaborative și
creative a elevilor.
2. Creșterea gradului de incluziune și integrare, îmbunătățirea performanțelor școlare și
diminuarea bullyingului în rândul elevilor din grupuri vulnerabile prin activități formale
și nonformale.
3. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii, lărgirea orizontului de cunoaștere și acțiune
prin implicarea activă în proiecte europene.
Mobilitățile europene de formare se adresează unui grup de 6 profesori beneficiari
direcți, care vor participa la 3 cursuri structurate, câte 2 profesori la fiecare curs:
1. „Anti-Bullying: metode eficiente de prevenire a Bullying-ului”, Barcelona - Spania,
februarie 2022, 5 zile. Cursul a apărut ca urmare a nevoii de a stopa violența și
bullyingul în școală. Aceasta este și una dintre prioritățile strategice ale Strategiei
Consiliului Europei pentru Drepturile Copilului. Lupta împotriva acestui fenomen este
complexă și începe prin cunoașterea a tot ceea ce ține de el.
2. „Educație incluzivă”, Praga-Cehia, martie 2022. Cursul își propune să arate cum pot
toți elevii să se simtă bineveniți în clasă, fără diferențe și se bazează pe cele mai noi
teorii ale educației. Cursul durează 5 zile, abordează subiecte relevante: incluziune,
includere, egalitate de șanse, nevoi speciale, precum și gestionarea conflictelor la
nivelul clasei de elevi.
3. „TIC pentru profesori”, Riga, Letonia, în iunie 2022, 5 zile. Cursul se focusează pe
fundamentele teoretice și pe utilizarea practică a instrumentelor digitale online pentru
comunicare, colaborare, design, publicare. Acesta oferă oportunități pentru crearea de

resurse educaționale. Acest curs se adresează profesorilor care doresc să își
îmbunătățească competențele digitale și să stăpânească instrumente pentru comunicarea
virtuală, asigură și ajută la exersarea ideilor creative și resurselor practice pentru
implementarea cu succes a resurselor digitale în educație.
Cursurile se vor încheia cu o evaluare finală, acordare de feedback, pentru a valida
rezultatele învățării. Participanții vor primi Certificate de mobilitate Europass, pe care le vor
transforma în credite.
Proiectul răspunde priorităților europene ale programului Erasmus+, care sunt și
priorități naționale, cu privire la incluziune și diversitate și transformarea digitală. Prin acesta,
organizația noastră urmărește implementarea unor politici educaționale care să asigure un
învățământ de calitate, vizează creșterea performanţelor elevilor şi ale cadrelor didactice prin
extinderea parteneriatelor cu alte organizatii și implicarea în proiecte /programe europene.
Considerăm că implicarea școlii noastre într-un proiect prin programul Erasmus+
constituie o nouă ocazie de deschidere către realitățile europene în materie de educație, în
vederea schimbului de bune practici, a dezvoltării competențelor profesionale ale cadrelor
didactice din școală și ale elevilor noștri.
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