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Despre proiect
 

Proiectul Passion ESL (Erasmus+ - KA2: Strategic Partnership | School) își propune să creeze o abordare educațională școlară

integrată inovatoare, care va îmbunătăți performanța de predare și învățare, incluziunea și echitatea elevilor aflați în risc de

părăsire timpurie a școlii, prin utilizarea metodelor terapeutice în activitățile educaționale și utilizarea instrumentelor TIC.

Metodele terapeutice care sunt luate în considerare de proiect în activitățile educaționale sunt dintre următoarele: terapie

expresivă (terapie prin artă, terapie prin dans/terapie prin mișcare, terapie prin dramă, psihodramă, meloterapie, biblioterapie și

terapie prin scris, terapie foto/video), terapie centrată pe emoție, terapie de grup, cromoterapie și terapie prin culoare, terapie

prin joc, analiză comportamentală aplicată (ABA), Terapie cognitiv-comportamentală, Terapie ocupațională, logopedie și altele.

 

Proiectul Passion ESL își propune:

Creșterea performanței de
învățare și corectarea
comportamentului
defectuos al unui număr de
125 de elevi din școlile
partenere care se confruntă
cu riscul de părăsire timpurie
a școlii

Sprijinirea
introducerii și
utilizării eficiente a
tehnologiei digitale
pentru cei 125 de
elevi vizați

Dezvoltarea unei
platforme
educaționale
comune cu
funcționalități
multiple

Creșterea
motivației de
învățare și a
implicării în cazul a
125 de elevi din
școlile partenere
care se confruntă
cu riscul de a părăsi
școala prea
devreme 

Sprijinirea și încurajarea
profesorilor să adopte
metode de incluziune, dar și
mai multe metode bazate pe
proiecte și cooperare de la
egal la egal, lucrând într-un
mediu colaborativ și să
utilizând tehnologiile digitale

Prima mobilitate a elevilor în Turcia
Prima mobilitate a elevilor a avut loc în Turcia în perioada 21-25 martie 2022. Elevii din România și Polonia au călătorit fizic în

Turcia, în timp ce studenții italieni s-au alăturat sesiunilor online cu profesorii lor și au împărtășit rezultatele cu partenerii prin

intermediul platformelor online.

Obiectivul general al evenimentului a fost testarea unor activități implementate în țările partenere cu elevi din alte țări pentru a

îmbogăți experiențele de învățare, abilitățile și competențele elevilor prin această mobilitate. A reprezentat o ocazie de

îmbunătățire a cunoștințelor și practicilor cadrelor didactice însoțitoare pe tema activităților de prevenire a părăsirii timpurii a școlii

și de a dezvolta o relație puternică între profesori, elevi și familiile acestora.

Astfel, copiii și părinții/reprezentanții legali ai acestora, s-au angajat în activități de cooperare internațională, sporind comunicarea

cu elevii și profesorii și schimbând sau împărtășind informații cu alți participanți.

Elevii și profesorii au participat la activități comune desfășurate de consorțiu în cadrul proiectului Passion for Learning. Elevii au

petrecut mult timp împreună în timpul activităților, dar și după activități, și le-a plăcut să participe la ele, au fost creativi, deschiși,

implicați, reușind să creeze multe materiale împreună. De asemenea, au participat la activități fizice organizate în grupuri de elevi

din diferite țări.

Au fost organizate mese rotunde pe tema prevenirii abandonului școlar timpuriu pentru profesori, aducând idei noi prin activități

de grup împreună cu colegii lor străini, dar și cu participarea elevilor.

Parteneri

Coordinator

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 aflii mai multe?
Dacă vrei să aflii mai multe despre acest proiect, ne poți contacta la următoarele adrese:

Facebook
facebook.com/PassionforLearning.eu  

Website
passion-learning.eu

E-mail
scgimnaziala18.tm@gmail.com

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului,

care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea

informațiilor conținute în această publicație în orice fel.
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