INVITAȚIE
la CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI
”Active Learning And Stress-Free Schools For All Students
And Teachers in the Pandemic Period” – ALL-SAFE.
derulat în cadrul Programului ,,Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în
România", asociat Mecanismului Financiar SEE 2014-2021,

BENEFICIAR - Casa Corpului Didactic Vaslui
Nr.de referință: 2021-EY-PMIP-0012
Bugetul aprobat: 23.760 euro
Perioada de derulare: 1/03/2022 - 1/10/2023

Conferința va avea loc vineri, 9 septembrie 2022, la ora 13:00,
online, pe platforma Google Meet.
Linkul conferinței:
https://meet.google.com/gic-zwjd-orx

OBIECTIVE:

◆ Obiectivul principal al proiectului „Învățare activă și școli
fără stres pentru toți elevii și profesorii în perioada de
pandemie” este:
Învățare activă într-un mediu școlar fără stres pentru toți
elevii și profesorii în perioada de pandemie și dezvoltarea
capacității acestora de a-și planiﬁca experiențele de învățare
bazate pe proiecte, de a reﬂecta asupra proiectelor lor și de a-și
planiﬁca pași realiști pentru implementare și succes, oferind
profesorilor și elevilor timpul necesar pentru a se concentra
asupra propriei sănătăți mintale, asupra tehnicilor de dezvoltare a
unor culturi deschise și de susținere a bunăstării în sala de clasă
și nu numai, oferind oportunități de învățare profesorilor și
personalului școlar din sectorul educațional, inclusiv preșcolar,
primar, secundar, educația adulților, persoane cu nevoi speciale,
managementul școlii, învățământ profesional, prin formarea
experților THS VS în cadrul proiectelor de mobilitate europene –
SEE 2022/2023 în Islanda, cu valoriﬁcarea competențelor
dobândite în educație și formare.
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Obiective
speciﬁce:
● Obiectivul nr. 1:
Promovarea învățării bazate pe proiecte și
dezvoltarea abilităților secolului 21 prin STEAM,
design thinking și activități de rezolvare a
problemelor, pentru a aduce înapoi elevii în sala de
clasă și pentru a-i activiza.
● Obiectivul nr. 2:
Creșterea unei culturi pozitive pentru
profesori și elevi, dezvoltarea bunăstării mentale
și ﬁzice, ca parte a rutinei zilnice la școală și nu
numai, pentru a crește încrederea în sine în timpul
pandemiei și a reduce abandonul școlar.
● Obiectivul nr. 3:
Dezvoltarea abilităților și competențelor de
transfer de cunoștințe dobândite de participanții
la mobilitatea europeană, pentru a facilita bunele
practici în echipe interdisciplinare, capabile să
genereze schimbări inovatoare de calitate în
educație și formare pentru 4 școli din județ.
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