Diseminare proiect Etwinning

LET'S TACKLE WİTH DROPOUT BY EXCHANGING
GOOD PRACTISES
 Şcoli partenere din Turcia, România şi Macedonia
 Proiectul a început pe platforma Etwinning în anul şcolar 2019-2020 şi se va
încheia în aprilie 2021
 Scopul proiectului este acela de a împărtăși bune practici cu alte școli pentru a-i
motiva pe elevi să nu abandoneze şcoala timpuriu și de a găsi împreună o
soluție comună la acestă problemă.
Prevenirea părăsirii timpurie a școlii este o provocare comună pentru toate
sistemele educaționale europene. Profesorii au nevoie de mai multe abilități și
competențe, de o motivație puternică în înțelegerea și abordarea elevilor cu risc de
părăsire timpurie a școlii. Există mai multe motive care duc la abandonul şcolar.
Aceste motive sunt în general legate de profesori, eșecul academic, familii, prieteni
sau migrație. Vrem să găsim o soluție comună prin schimbul de bune practici și
diseminarea cunoștințelor.
Proiectul îşi propune ca participanţii să:
Îşi dezvolte abilități disciplinare între următoarele discipline şcolare: limbi
moderne, istorie, geografie și artă)
Să îşi sporească gradul de conștientizare a identității europene

Să împărtășească abordări practice pentru diminuarea abandonului școlar
timpuriu
Să îmbunătățească stima de sine a tinerilor, oferindu-le feedback pozitiv,
interesându-se de bunăstarea lor, discutând despre sentimentele lor
Să sporească calitatea educației în sălile de clasă și potențialul elevilor
Să ofere profesorilor metode de predare inovatoare care le sporesc
eficacitatea
Să îmbunătățească angajamentul părinților
Să dezvolte încrederea și relațiile pozitive între părinți, școală și
comunitate;
Să satisfacă nevoile personale ale fiecărui elev
Să creeze un forum comunitar pentru a informa publicul despre problema
abandonului;
Să utilizeze instrumentele tehnologice din secolul XXI pentru a
interacționa cu părinții și comunitatea mai largă cu privire la problemele
abandonului
Să consolidareze învățărea interculturală.
De la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava au participat 12
elevi din clasele a Xa B, C, D şi a XIa C coordonati 2 profesori- Monica
Arotăriţei şi Anca Dăscăliuc. Aceştia au avut întâlniri online pe Zoom cu elevii din
Macedonia şi Turcia, au creat materiale în format digital (logo, postere create cu
programul Word Art şi Canva, sondaje de opinie, prezentări interactive folosind
voki, power point sau prezi).

REZULTATE AŞTEPTATE ALE PROIECTULIU
LET'S TACKLE WİTH DROPOUT BY EXCHANGING GOOD
PRACTISES
Nu numai elevii ci și profesorii vor beneficia de acest proiect. Elevii își vor
dezvolta abilitățile în conformitate cu instrumentele web 2.00. Ei vor putea
să-și dezvolte abilitățile de comunicare, interpersonale, sociale și de lucru în
echipă. Stima lor de sine şi conștientizarea culturală vor spori iar profesorii
vor avea oportunitatea de a învăța unii de la alţii metode inovatoare.

Mai multe informaţii despre proiect se pot găsi la
https://twinspace.etwinning.net/112874/home
sau
https://videos.mysimpleshow.com/BKq0PIiK30
https://flixpress.com/share?id=8768307_10337416&tmp=136

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVqPmsAMo8dr17D5ThRB1xXr2ZyI9JwJs1oR6Ikv75lfggkg/
viewform
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Desen realizat de eleva Delia Zaremba, clasa a Xa D

