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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 instrumente ITC.

 

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 dramatică, psihodramă, terapie prin muzică, scris și

biblioterapie, bazată pe foto/video). terapie), terapie centrată pe emoție, terapie de grup, culoare și cromoterapie, terapie prin

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

 

Proiectul Passion ESL are ca scop:

creșterea performanței de
învățare și corectarea
comportamentului pentru
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

Icreșterea
motivației de
învățare și
angrenarea a 125
de elevi care se
confruntă cu riscul
părăsirii timpurii a
școlii în școlile
partenere

să sprijine profesorii să
adopte metode de incluziune,
aplicând mai multe metode
bazate pe proiecte și
cooperare între elevi, într-un
mediu de lucru  colaborativ și
utilizând tehnologiile digitale

Cea de-a doua mobilitate a elevilor în România
A doua mobilitate a elevilor a avut loc în România, în aprilie 2022. Elevii din Turcia și Polonia au călătorit fizic în România, în timp

ce elevii italieni s-au alăturat sesiunilor online împreună cu profesorii lor și au împărtășit produsele cu partenerii prin intermediul

platformelor online.

 

Scopul mobilității a fost testarea activităților dezvoltate în timpul implementării proiectului cu elevi din alte țări, angrenând

cooperarea și comunicarea internațională pentru a dobândi noi abilități!

 

Elevii și profesorii au participat la activități comune desfășurate în cadrul IO1 precum: Micul pictor, Emoții desenate pe podea,

Prietenia, Mingea florilor, Balonul furiei, Descoperind Europa, Sunetul muzicii, activități care vor face parte din manualul final

pentru profesori.

Cea de-a treia întânire transnațională în Turcia
A treia întâlnire transnațională a proiectului a avut loc în Turcia pe 9 și 10 mai 2022.

 

Partenerii, atât în prezență fizică, cât și online, au discutat atât despre finalizarea manualului pentru profesori care va conține

activități pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii, cât și despre finalizarea cursurilor de pe platforma online. Resursele online

sunt actualizate în mod constant cu activități în toate limbile parteneriatului care pot fi implementate la școală cu elevi de diferite

vârste.

 

De asemenea, a fost discutată situația financiară, precum și eforturile de diseminare ale tuturor partenerilor și organizarea

evenimentelor viitoare de multiplicare înainte de încheierea proiectului.

Cea de-a treia mobilitate a elevilor în Italia (online)
A treia mobilitate a studenților a avut loc online în perioada 23-27 mai 2022, condusă de partenerul școlii italiene „Maria Adelaide”.

Elevii și profesorii au participat la activități comune dezvoltate în cadrul IO1 de către școala parteneră italiană, cu scopul de a

crește abilitățile interpersonale și intrapersonale ale cursanților, de a crește competențele sociale, civice, interculturale și abilitățile

culturale din viața reală pentru elevi. Alte obiective ale acestei întâlniri au fost promovarea comunicării între studenți, formatori și

profesori, creșterea colaborării și empatiei pentru cineva perceput ca fiind diferit și, bineînțeles, creșterea competențelor în a

doua limbă a elevilor (engleza).

Vrei să afli mai multe?
Dacă vrei să afli mai multe despre proiect, ne puteți contacta la următoarele adrese

Facebook
facebook.com/PassionforLearning.eu  

Website oficial
passion-learning.eu

E-mail
scgimnaziala18.tm@gmail.com

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

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a

conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice

utilizare a informațiilor conținute în aceasta.
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