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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

Ultima mobilitate a elevilor în Polonia
În iunie 2022, a avut loc a patra și ultima mobilitate a profesorilor și studenților în Polonia, găzduită de partenerul școlar polonez

Szkola Podstawowa Nr. 47.

 

Studenți și profesori din Turcia și România au participat fizic pentru a testa unele dintre activitățile desfășurate în cadrul primei

producții intelectuale.

Titlurile activităților desfășurate sunt: Zidul emoțiilor, Corpul emoțiilor, Atelierele de robotică, Atelierele de biofeedback pentru

profesori, Atelierele de dramă, Atelierele socio-terapeutice, Activități sportive, jocuri de echipă și Rugby Tag. Datorită acestei

oportunități, elevii și-au sporit abilitățile sociale și interpersonale, precum și competențele civice și interculturale. De asemenea, a

fost o ocazie de a îmbunătăți comunicarea dintre elevi, formatori și profesori și de a practica limba engleză într-un cadru școlar.

Aceste activități, împreună cu toate celelalte activități dezvoltate și implementate în

fiecare țară parteneră, vor fi disponibile atât pe platforma online (video), cât și în manualul

pentru profesori pentru a avea la dispoziție descrierea acestora, implementarea pas cu

pas și rezultatele învățării.

Cea de-a patra și ultima întâlnire transnațională în România
Pe 12 și 13 iulie 2022, parteneriatul proiectului Passion for Learning s-a întâlnit la Timișoara, România, pentru ultima întâlnire

transnațională.

În cadrul acestei ultime întâlniri, parteneriatul a discutat despre încheierea rezultatelor proiectului și cele mai recente acțiuni

preconizate de proiect, inclusiv organizarea de evenimente multiplicatoare care urmează să fie livrate până la sfârșitul lunii august

2022 în fiecare țară parteneră. Aceste evenimente vor fi ocazii de prezentare și diseminare a rezultatelor obținute: un manual

pentru profesori care cuprinde o colecție de activități educaționale inovatoare dedicate prevenirii abandonului școlar timpuriu și

platforma de e-learning și resurse educaționale terapeutice interactive.

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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