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Cuprins
Activități
Prezentarea succintă a
mobilităților

Rezultate
Descrierea succintă a
rezultatelor obținute

Propuneri
Valorificarea rezultatelor
activităților și asigurarea
sustenabilității proiectului

Evaluare
Măsuri de asigurare a durabilității
și evaluării mobilităților

Alcashine Empowerment
Center
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Portugalia

Leadership in School
Context
Petcu Titiana
Pȋrvu Nicoleta

Introducere
Cursul s-a adresat cadrelor didactice și
managerilor care doresc să-și dezvolte
abilități de conducere și management. În
cele 5 zile de curs, prin expuneri,
ateliere de lucru, demonstrații,
dezbateri, studii de caz, au fost
abordate următoarele teme: competențe și
abilități cheie pentru secolul XXI,
învățare colaborativă,inovație prin
educație în context non-formal și în aer
liber,instrumente TIC inovatoare și
învățare mixtă (față în față și online)
pentru a îmbunătăți conducerea
grădiniței,abordarea și analiza
problemelor de conducere și administrare
a unităților de învățământ și a
proiectelor.

Impactul așteptat în urmă participării la
cursul de formare ”Leadership in school
context” este acela de acumulare de informații
și cunoștințe, dobândirea de competențe și
calificări specifice educației, dezvoltarea
aptitudinilor și abilităților individuale pentru
membrii grupului țintă. Acestea determină
îndeplinirea unuia dintre obiectivele stabilite în
proiect și anume: implementarea unui
leadership de nivel european pentru
dezvoltarea unității de învățământ.

Maksima Addult
Education Facility

Split, Croația
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Creativity in the Classroom and
Different Ways of Displaying it
Aldea Marusia
Florescu Florica
Nistor Iuliana

Introducere
Cursul a fost gândit pentru îmbunătățirea competențelor
pentru a integra în activitatea educațională modalități
multiple pentru învățare incluzând în mod armonios: TIC,
metode vizuale, auditive, tactile și kinestezice. Această
integrare este necesară deoarece copiii de astăzi cresc într-o
lume cu posibilități abundente de experiențe personalizate
permise de tehnologie, iar tehnologia poate facilita abordări
de învățare personalizate bazate pe rezolvare de probleme și
în același timp pe colaborare.
Știind că învățarea este mai eficientă atunci când este
dobândită prin joc, iar creativitatea dezvoltă inovație,
inovația se întâmplă atunci când este alimentată imaginația
care este stimulată prin povestire și dramă, majoritatea
activităților pe durata cursului sunt ateliere și demonstrații
axate pe învățarea bazată pe joc, pe povestire și drama.

Rezultatele învățării obținute de participanții la cursul “Creativity in
the Classroom and Different Ways of Displaying It “ vor fi folosite
pentru îmbunătățirea competențelor profesorilor pentru a integra în
activitatea educațională modalități multiple pentru învățare incluzând în
mod armonios: TIC, metode vizuale, auditive, tactile și kinestezice.
Această integrare este necesară deoarece generațiile actuale
trăiesc într-o lume cu posibilități abundente de experiențe personalizate
permise de tehnologie, iar tehnologia poate facilita abordări de învățare
personalizate bazate pe rezolvare de probleme și în același timp pe
colaborare.
Participanții la curs vor actualiza PDI și vor acționa folosind
softurile cu care s-au familiarizat pentru a transforma climatul din grădiniță
într-unul plăcut, atât pentru personalul grădinitei cât și pentru copii.

Europass Teacher Academy

Spania, Tenerife
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Holistic Approaches to
Early Years Education
Gorcea Mihaela
Răduțoiu Georgiana
Andreea

Introducere
Cursul s-a adresat cadrelor didactice care
doresc să abordeze educația preșcolară dintro perspectivă holistică, pentru dezvoltarea
potențialului intelectual, emoțional, social,
fizic, artistic, creativ și spiritual al
fiecărui copil.
În cele 5 zile de curs, prin expuneri,
ateliere de lucru, demonstrații, dezbateri,
au fost abordate teme precum conceptul de
educație holistică, activități de tip team
builidng, comunicarea non-verbală, respectul
față de alți oameni, creșterea stimei de
sine,conceptul de terapie prin artă,elemente
din educația alternativă Waldorf și
Montessori,educația care implică utilizarea
corpului,educația emoțională,relația dintre
natură și copil.

Rezultatele învățării obținute de participanții la cursul „Holistic
approaches to Early Years Education” vor fi utilizate pentrut abordarea
educației copiilor din perspectivă holistică cu scopul de a dezvolta
potențialul intelectual, emoțional, social, fizic, artistic, creativ și spiritual al
fiecărui copil.
Printr-o astfel de abordare activitățile didactice vor fi proiectate și
implementate astfel încât să se realizeze un echilibru între nevoia de
formare a competențelor pre-școlare și dezvoltarea socio-emoțională
armonioasă a copilului.
Folosirea unor activități de învățare din perspecivă holistică la nivelul
întregii grădinițe va contribui la abordarea holistică a educației timpurii și a
obiectivelor de îmbunătățire și diversificarea activităților didactice derulate
în grădiniță și crearea unui echilibru între nevoia de formare a
competențelor preșcolare și dezvoltarea socio-emoțională armonioasă a
copiilor.

ELA (Erasmus
Learning Academy)

Bologna, Italia
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The Best for preschool teachers : Reggio
Emilia Approach, Montessori method,
Outdoor Education
Alexandru Cosmina
Oplean Viorela

Introducere
Cursul s-a adresat cadrelor didactice care
doresc să-si îmbunătățească cunoștiințele și
să fie la curent cu noile tendințe de predare
- învățare.
Impactul scontat în urmă participării la
cursul de formare „The Best for Preschool
Teachers‟ este acela de acumulare de
informații și cunoștințe cu privire la
educația non- formală, educația outdoor,
metodologia Montessori și Reggio Emilia,
dobândirea de competențe noi, familiarizarea
cu aceste noi metode și metodologii în ceea
ce privește educația preșcolară și reflecția
asupra modului în care acestea pot fi puse în
practică și accesul la noi exemple de bune
practică.
Acestea determină îndeplinirea unuia dintre
obiectivele stabilite în proiect și anume:
încurajarea personalului didactic din
grădiniță să lucreze în mod colegial și să-și
evalueze în pemanență practicile, prin
observarea și documentarea experiențelor.

Impactul scontat în urmă participării la cursul de formare „The Best
for Preschool Teachers‟ este acela de acumulare de informații și
cunoștințe cu privire la educația non- formală, educația outdoor,
metodologia Montessori și Reggio Emilia, dobândirea de competențe noi,
familiarizarea cu aceste noi metode și metodologii în ceea ce privește
educația preșcolară și reflecția asupra modului în care acestea pot fi puse
în practică și accesul la noi exemple de bune practică.
Prin diversificarea activităților didactice și centrarea lor pe
dezvoltarea creativității, a autonomiei, a competenței de a învăța să înveți,
a abilității de lucru în echipă, de învățare colaborativă și învățare
experiențială, rezultatele învățării copiilor vor fi mult îmbunătățite.
Acestea determină îndeplinirea unuia dintre obiectivele stabilite în proiect
și anume: încurajarea personalului didactic din grădiniță să lucreze în mod
colegial și să-și evalueze în pemanență practicile, prin observarea și
documentarea experiențelor.

Propuneri de valorificare a
rezultatelor activităților și de
asigurare a sustenabilității
proiectului
●

Jurnal de activități

●

Prezentare PPT

●

Portofoliu

●

Sesiune de formare

●

Compediu

