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OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este de a promova în rândul
profesorilor din Școala Europeană VET aplicarea unor metode și instrumente eficiente
de predare inovatoare în contextul învățării la locul de muncă pentru a garanta un
viitor mai bun pentru tinerii europeni. În mod specific, proiectul urmărește
îmbunătățirea performanțelor școlare și a satisfacției elevilor din școlile VET în
implementarea cursurilor WBL.
OBIECTIVE SPECIFICE:
- implementarea metodelor de învățare prin colaborare și a celor centrate pe elev în
vederea integrării predării disciplinelor generale în WBL și a promovării dezvoltării și
perfecționării aptitudinilor pedagogice de către profesorii de discipline tehnice și
generale
- reducerea rezistenței la schimbare în cazul personalului școlii VET
- îmbunătățirea competențelor profesorilor în a sprijini elevii în stagiile de pregătire
practică realizate în cadrul companiei.
Proiectul INAPPME WBL promovează la scara transnațională dezvoltarea unei
abordări europene a predării de către profesori în contexte informale.
PRODUSE INTELECTUALE:
IO1, un curriculum care va permite cadrelor didactice din școlile VET să pună
în aplicare metodele de învățare prin colaborare și a celor centrate pe elev în WBL
(învățarea bazată pe muncă)
IO2, materiale pedagogice, Resurse Educaționale Deschise (OER) și ghiduri
privind aplicarea metodelor de învățare prin colaborare și a celor centrate pe elev.
ÎNTÂLNIRI TRANSNAȚIONALE:
- M1: 22-23 noiembrie 2018 , Helsinki FIN , Universitatea Haaga Helia
- M2: 4-5 aprilie 2019 , Târgoviște RO, Liceul Tehnologic "Nicolae Cioranescu "
- M3: 28-29 august 2019 , Ankara, TR, ”Dikmen Mesleki în Teknik Anadolu Lisesi”
- M4: martie 2020, on-line , ilmiolavoro, IT
- M5: septembrie 2020, Mosciano S.Angelo IT , ilmiolavoro
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:
- C1 – 30 septembrie – 4 octombrie 2019 – Italia
- C2 – 27 – 29 mai 2020 - România
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