ACORD - CREȘTEM ÎMPREUNĂ!
ACCORD - WE GROW TOGETHER!
Un nou proiect Erasmus+ la Colegiul
Asachi
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Focșani
a câștigat un grant Erasmus+ în domeniul Educației
Școlare, Acțiunea Cheie 1 (KA1), proiecte de
mobilitate, cursuri structurate pentru personalul
didactic.
Proiectul
“ACORD-CREȘTEM
ÎMPREUNĂ!”/
”ACCORD–WE
GROW
TOGETHER!“ în valoare de 28.240 EURO se va
derula pe o perioada de 18 luni (01.11.2020 -30.04.2022).
Scopul proiectului este combaterea absenteismului și a abandonului școlar în rândul elevilor
colegiului. Ca urmare a mobilităților și a activităților de diseminare, multiplicare și transfer, vizăm
obținerea următoarelor rezultate: mediu școlar relaxant și neconflictual; mediu școlar flexibil, prietenos și
incluziv; mediu școlar sănătos, deschis și motivant ce facilitează învățarea bazată pe motivație
predominant intrinsecă. 12 profesori ai colegiului vor participa la șase cursuri structurate în Germania,
Spania, Ungaria, Franța, Irlanda si Italia furnizate de Europass Teacher Academy, urmate de activități de
implementare la nivelul colegiului.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
1. Dezvoltarea competențelor de management al stresului, conflictelor și bullying-ului, în acord cu psihopedagogia actuală;
2. Dezvoltarea competențelor de coaching și incluziune, în acord cu psiho-pedagogia actuală;
3. Dezvoltarea competențelor de soft skills pentru educația pozitivă, în acord cu psiho-pedagogia actuală;
Este o mare bucurie și o recunoaștere a muncii intense depuse timp de câteva luni, însă este și un
dar pentru Colegiul Asachi în care am crescut alături de colegii și elevii noștri. Perioada prin care trecem
nu este una deosebit de încurajatoare, dar avem speranța că omenirea va merge mai departe și toți
câștigătorii vor avea parte de consiliere din partea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educației și Formării Profesionale. Susținerea și gândurile frumoase pe care colegii noștri ni leau transmis imediat după anunțul câștigător au făcut ca momentul de bucurie să devină unul special și
emoționant.
Este un proiect în care credem și în care am depus suflet cu convingerea că va produce o diferență
în colegiul nostru. Nu își propune să rezolve probleme sistemice, ci mai degrabă să încurajeze exersarea
unor tehnici care ne pot ajuta să gestionăm provocările sistemului într-un mod mai sănătos. Așadar,
devine proiectul nostru, al celor care cred că este posibil să dezvoltăm o stare de bine personală și
colectivă, în ciuda tuturor problemelor ce, în mod inevitabil, apar pe parcursul vieții fiecăruia dintre noi,
elev sau profesor. Cu energie maximă, gânduri bune și intenții pozitive, CONTINUĂM SĂ CREȘTEM
ÎMPREUNĂ!
Este al doilea proiect Erasmus de acest tip pentru Colegiul Asachi, după cel câștigat în anul 2016.
Manageri de proiect: prof. Marinela Anghel, prof. Florina Anghele

