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Despre proiect
 

Proiectul Passion ESL (Erasmus+ - KA2: Strategic Partnership│School) are ca scop, în primul rând, crearea unei abordări

educaționale școlare inovative și integrate, care va îmbunătăți procesul de predare și învățare, și în al doilea rând, îmbunătățirea

procesului de incluziune si echitate față de elevii care prezintă riscul de a abandona mediul școlar, prin folosirea de metode

terapeutice și instrumente TIC în activitățile educaționale din școli.

 

Printre metodele terapeutice luate în considerare în acest proiect pentru a fi integrate în activitățile educaționale se numără:

terapia expresivă (prin artă, dans, mișcare, teatru, psihodramă, muzică, scriere, citire, fotografie sau filmare), terapia centrată pe

emoții, terapia de grup, terapia prin culoare (sau cromoterapia), terapia prin joc, terapia ABA (Analiză Aplicată a

Comportamentului), terapia CBT (Cognitiv-Comportamentală), terapia ocupațională, logopedie, și nu numai.

 

Proiectul Passion ESL are ca obiective:

să crească eficacitatea
procesului de învățare în
școlile partenere și să
reducă numărul elevilor
predispuși la abandon școlar
din aceste școli

să sprijine
introducerea și
folosirea adecvată
și eficientă a
tehnologiei digitale
pentru cei 125 de
elevi vizați în proiect

să dezvolte o
platformă
educațională multi-
funcțională comună

să crească nivelul
de motivație și
implicare a celor
125 de elevi din
școlile partenere
care prezintă riscul
abandonului școlar

șă sprijine profesorii în a
folosi metode de incluziune a
acestor elevi, prin aplicarea
unor metode bazate pe
proiecte și cooperare între
elevi, într-un mediu de lucru
colaborativ și folosindu-se de
tehnologia digitală

Proiectul Passion ESL este coordonat de către Școala Gimnazială nr. 18 din Timișoara, România, împreună cu 7 parteneri din 4

țări diferite: EDUFOR SRL  (România), MUGLA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU  (Turcia), MENTESE CUMHURIYET

ORTAOKULU  (Turcia), WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU  (Polonia), SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA

KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU  (Polonia), CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI  (Italia),

EDUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE (Italia).

Deși durata proiectului a fost inițial de 24 de luni, din cauza pandemiei de COVID-19, aceasta a fost prelungită la 35 de luni,

respectiv până la data de 31.08.2022.

Rezultatele preconizate ale proiectului
Proiectul Passion ESL urmărește realizarea următoarelor producții:

IO1 – Activități educaționale terapeutice

pentru incluziune ESL
un ghid pentru profesori, cuprinzând o colecție de activități

educaționale inovative, dedicate profesorilor și învățătorilor

din școlile primare și gimnaziale.

IO2 – Platforma E-learning și resurse

educaționale terapeutice interactive
care va conține cursuri atât pentru profesori, cât și pentru

elevi, pentru a răspunde, într-o manieră inovativă, nevoilor

identificate ale ambelor părți, și pentru a transmite și în

afara parteneriatului informațiile și practicile colectate.

Cea de-a doua întâlnire transnațională
În data de 26 și 27 octombrie 2021, partenerii proiectului Passion ESL s-

au întâlnit în Lodz, Polonia, pentru cea de-a doua întâlnire

transnațională din cadrul proiectului. Fiindcă partenerii nu au putut să se

întâlnească decât online din cauza pandemiei COVID-19, această dată a

reprezentat ocazia perfectă de a se întâlni față în față. La ședință s-au

discutat acțiunile implementate până în acel moment, dar și viitorii pași

necesari pentru realizarea ghidului pentru profesori care să conțină

activitățile împotriva abandonului școlar.

Întâlnirea a reprezentat și o oportunitate pentru a discuta subiectele de

interes ce vor fi tratate în cadrul următoarei întâlniri, care va avea loc în

luna noiembrie, 2021, în Turcia, în timpul căreia vor fi derulate activități

de instruire ale profesorilor.

Partenerii proiectului

 

 

Coordonator

SCOALA GIMNAZIALA Nr. 18 / România

www.scoala18tm.ro

 

 

EDUFOR SRL / România

www.edu-for.eu

 

 

MUGLA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU / Turcia

mugla.meb.gov.tr

 

 

MENTESE CUMHURIYET ORTAOKULU / Turcia

muglacumhuriyet.meb.k12.tr

 

 

WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU / Polonia

www.wsbinoz.edu.pl

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU / Polonia

sp47.bialystok.pl

 

 

Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci" / Italia

danilodolci.org

 

 

EDUCANDATO STATALE "MARIA ADELAIDE" / Italia

www.educandatomariadelaide.edu.it

Vrei să afli mai multe?
Pentru mai multe detalii despre proiect, ne puțeți contacta la următoarele adrese:

Facebook
facebook.com/PassionforLearning.eu  

Website
passion-learning.eu

E-mail
scgimnaziala18.tm@gmail.com

(Scoala Gimnaziala nr 18)

 

info@edu-for.eu

(Edufor SRL)

 

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar
Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi
folosit conținutul informației.
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