ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 IP
Titlul proiectului: „Pași mărunți, oportunități mari”
Tipul proiectului: Erasmus+, acțiunea KA1, domeniul Educație școlară
Numărul de referință: 2018-1-RO01-KA101-048243
Beneficiar: Școala Gimnazială nr 1 Ip
Perioada de implementare: 03.09.2018 – 02.03.2020
Parteneri implicați: ITC International, Associacao Edu2grow, New Horzons Malta
Grupul țintă: 34 cadre didactice din școală, 40 de cadre didactice din zonă, 60 de elevi,
părinți,comunitate locală.
Responsabil proiect: Prof. Gozman-Pop Ramona
Tema proiectului: Tema proiectului este prevenirea și combaterea părăsirii timpurii a școlii, a
absenteismului în rândul elevilor care fac parte din medii defavorizate, prin activități de integrare
formală și non-formală.
Obiective propuse:
❖ formarea profesională europeană;
❖ înțelegere mai bună a grupurilor dezavantajate;
❖ înțelegere și aplicare eficientă a activităților formale și non-formale;
❖ dobândirea abilității de a aplica strategii eficiente de integrare în societate a elevilor cu
nivel de trai scăzut;
❖ învățarea unor strategii eficiente de motivare a elevilor prin metode activ-participative și
interactive;
❖ creșterea capacității de a opera la nivel european;
❖ colaborarea cu organizații active la nivel european;
❖ însușirea unor metode inovatoare și interacțiune cu grupul țintă;
❖ promovarea imaginii școlii în context european, și nu numai.
Rezultate așteptate – pentru participanți:
❖ punerea în valoare experiența proiectelor europene din cadrul parteneriatelor și
îmbunătățirea competențelor cheie;
❖ dezvoltarea și utilizarea la scară largă strategii eficiente, inovatoare de predare și învățare
utilizate în practicile UE, asigurând creșterea calității procesului educațional;
❖ îmbunătățirea tehnicilor de a motiva, a călăuzi și a evalua în mod eficient elevii cu risc de
ESL;
❖ înțelegerea cauzelor și efectelor părăsirii timpurii, precum și tendințele europene
relevante;
❖ încurajarea formării relațiilor de durată sau, cel puțin, relații bazate pe respect reciproc.
- pentru elevi:
❖ implicarea în activități formale și nonformale ce vizează integrarea lor în societate;
❖ scăderea ratei absenteismului, participarea la examenele naționale și promovarea acestora

❖ creșterea stimei de sine și motivație pentru elevii dezavantajați de a se implica activ în
activitățile propuse.
- pentru organizație:
❖ împărtășirea exemplelor de bune practici pentru alte 5 unități școlare din județ pe
tematica: strategii eficiente de integrare a elevilor care provin din medii cu oportunități
reduse prin activități formale și non-formale;
❖ creșterea interesului de a opera la nivel european;
❖ stabilirea de relații între organizațiile de educație școlară;
❖ deschidere pentru viitoarele parteneriate Erasmus + sau alte colaborări la nivel european.
Activitățile proiectului
• Pregătirea mobilităților - Septembrie - Decembrie 2018
• Implementarea mobilităților - Ianuarie – martie 2019
1.Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare „Non-formal for inclusion”, oferit de
Edu2grow, derulat în Larnaca, Cipru.
2.Participarea la cursul de formare „Preventing and tackling ESL”, furnizat de New Horizons,
desfășurat în Roma, Italia.
3.Participarea la cursul de formare „Early school leaving”, furnizat de ITC Internațional, derulat
în Cehia, Praga.
4.Emiterea Certificatului de participare de către furnizorul de curs;
5.Completarea, semnătura, ștampila furnizorului de curs pentru Certificatul Europass;
6.Semnarea, ștampilarea Certificatului Europass de către instituția noastră;
7.Chestionare la începutul și la finalul mobilității către participanți.
• Follow-up
Aprilie- Decembrie 2019
1.Întocmirea unui plan de diseminare
2.Exploatarea rezultatelor, diseminare la nivel local, județean, internațional.
Decembrie – Martie 2019
Pregătirea și întocmirea raportului final
• Diseminare
Activitățile de diseminare s-au realizat conform Planului de diseminare, întocmit de echipa de
proiect și aprobat de directorul unității. Activitățile de diseminare ale proiectului s-au realizat:
▪ Pe pagina web a școlii: http://www.scoalaip.info/proiecte/
▪ Pe pagina Facebook a școlii: https://www.facebook.com/Școala-Gimnazială-Ip-/
▪ În cadrul Consiliului Profesoral al școlii;
▪ În cadrul Comisiilor Metodice: învățământ preșcolar, învățământ primar, Comisia
diriginților;
▪ În cadrul activităților Cercurilor pedagogice la disciplinele: religie, chimie, limba
maghiară, înv. primar secția maghiară;

▪
▪

În cadrul lectoratelor cu părinții;
Workshop în cadrul consiliului profesoral cu tema „Prevenirea părăsirii timpurii prin
activități atractive”

Dovezi
• Procese verbale;
• Liste de prezență;
• Prezentări Power Point;
• Materiale de promovare: roll-up, pliant;
• Panoul Erasmus+
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