ŞCOALA GIMNAZIALĂ
PRISĂCANI

_______________________________________________________________________________

INVITAŢIE
Şcoala Gimnazială Prisăcani are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Conferinţa de
lansare a Proiectului de mobilitate şcolară ERASMUS+, KA1 - „Printr-o educație de calitate în mediul
rural, asigurăm succesul elevilor noștri”, contract proiect 2018-1-RO01-KA101-048096, care va avea loc
luni, 3 septembrie 2018, începând cu ora 11.00, în sala multimedia a şcolii coordonatoare.
Perioada de implementare a proiectului este 02 iulie 2018 – 01 septembrie 2019 (14 luni), iar
bugetul apobat este de 18 600 Euro.
Implementarea proiectului presupune activități de mobilitate pentru grupul țintă al proiectului având
ca scop implementarea unui management inovativ și eficient, respectiv proiectarea și învățarea bazată pe
competențe: metode și instrumente inovatoare și eficiente.
Obiectivul general constă în training profesional pentru 8 participanţi care se vor familiariza cu
tehnici şi metode activ - participative, centrate pe elev, în vederea modernizarii şi inovării procesului
instructiv - educativ. Aceştia vor deveni mentori pentru celelalte cadre didactice din şcoală, pentru elevii
şcolii, părinţi şi comunitatea rurala Prisăcani.
Echipa de management a proiectului și-a propus ca mobilitățile să se desfășoare în Grecia și Italia.
Prima formare în spațiul european, "Educational Management & School Leadership", se va desfăşura la
Centrul de formare Areadne Lifelong Learning Centre, în perioada 03.02.2019 - 09.02.2019, în Kalamata Grecia, în domeniul dezvoltării instituţionale şi managementului inovativ. A doua formare în context
european, "Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods and tools", se va
desfăşura la Centrul de formare Enjoy Italy, în perioada aprilie - mai, în Italia. În funcţie de confirmarea
partenerului din Italia, urmează să se stabilească locația și perioada mobilității.
Grupul țintă este format din 8 cadre didactice/personal didactic auxiliar (secretar).
Pentru fluxul de formare din Grecia, grupul țintă este format din cadre didactice care sunt membri ai
Consililui de Administratie (inclusiv directorul), coordonatorii structurilor arondate școlilor (Școala Primara
Moreni, Școala Primară Măcărești, Școala Primară Satu Nou și Gradinița cu Program Normal Prisăcani),
responsabilul CEAC, responsabilii comisiilor metodice/discipline, consilierul educativ, coordonatorul de
proiecte europene, secretarul scolii.
Pentru fluxul de formare din Italia, grupul țintă este format din cadre didactice: profesori pentru
învățământul preșcolar/primar şi profesori din învatamantul gimnazial.
Pentru noi toţi, proiectul reprezintă o deschidere către spaţiul european.

Echipa de proiect
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.
Toate informațiile pe care le prezentăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia
Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor afirmații.
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