
                                                                   

Proiect  KA101 School education staff mobility: 

,,Învățare creativă pentru o școală incluzivă (Creative learning for  

an inclusive school)– Erasmus + 01.06.2017 -30.11.2018’’ 

Coordonator proiect: Prof. Insp. Tony Nicolae 

Flux 1:  Curs organizat de Quarter Mediation, partner în Lifelong 

Learning în noiembrie 2017 în Olanda, titlu :"How to motivate 

students and how to stimulate the entrepreneurial initiative in 

order to reduce early school leaving in a lifelong learning society. 

How to use non-formal methods of teaching in the formal education 

for sustainable development in the light of climate change and for a 

better integration to the labour market."  

Țări participante : Suedia, Croația, Letonia, Bulgaria, Danemarca, 

Romania, Franța, Olanda.  

Participanți:  

Prof. Mirea Roxana Magdalena 

Prof. Popescu Petruța 

Prof. Răducu Alina 

 

 

 



 

 

Obiective generale : 

* dezvoltarea abilităților transversale și imbunătățirea competențelor existente 

pentru a putea intensifica atitudinea antreprenorială în rândul cursanților, 

pentru a se adapta la nevoile pieței europene și a forței de muncă 

* să amplifice motivația de a se concentra asupra nevoilor individuale ale 

cursanților  și asupra cerințelor în schimbare  ale pieței europene a forței de 

muncă din zilele noastre 

* să fie capabil să aplice exemple de bună practică a educației cu privire la 

mediul înconjurător pentru a motiva elevii să învețe 

* să experimenteze exemple de bune practici privind metodele creative de 

predare și învățare folosite, pentru a reduce părăsirea timpurie a școlii și 

pentru a motiva studenții să finalizeze învățământul  obligatoriu 

* să fie capabili să aplice metode creative de predare și învățare 

interdisciplinară 

* să experimenteze bunele practici ale metodelor de predare și învățare non-

formale, pentru a include aceste metode în procesul formal de predare și 

învățare 

* să realizeze procesul de predare și învățare mai atrăgător atât pentru 

profesori, cât și pentru studenți prin utilizarea metodelor adecvate dezvoltate 

prin activități  desfășurate în interior și în aer liber 



DIN  ACTIVITĂȚILE  NOASTRE 

Prezentarea școlilor și a sistemului educațional al fiecarei țări participante 

   

  

   



    

 Activități educaționale la Drents Archief - Operațiunea Sigismund 

  

   

Activități educative la Drents Archief - Digi Lounge 

   



   

Activități educaționale la Drents Archief - ruta istorică Iphone 

  

  

 

 

 

 



Biblioteca Assen - metode non-formale de predare în educația formală pentru a 

motiva elevii să învețe pentru a reduce părăsirea timpurie a școlii și a promova 

o educație pentru dezvoltarea durabilă 

   

  

  

 

 

 



Curs- "Părăsirea timpurie a școlii. Strategia UE 2020. Politici de reducere a 

părăsirii timpurii a școlii " 

  

STOP-MOTION ca metodă de a motiva studenții și de a stimula inițiativa 

antreprenorială pentru a reduce părăsirea timpurie a școlii într-o societate de 

învățare de-a lungul vieții. 

   

   

 

 



 

Activități educaționale la Muzeul Drents. Prezentarea filozofiei pe care o 

folosește Muzeul Drents atunci când creează programe educaționale 

nonformale axate pe mediu, educație pentru dezvoltare durabilă și probleme 

legate de schimbările climatice. Programul educațional EduLARP în expoziția 

privind bogăția oamenilor cu privire la modul de a motiva elevii și cum să 

stimuleze inițiativa antreprenorială în vederea reducerii părăsirii timpurii a 

școlii într-o societate de învățare de-a lungul vieții. 

    

  

 

 

 

 



 

 

Vânătoarea de comori ca metodă non-formală de predare pentru o educație 

pentru dezvoltare durabilă, în contextul schimbărilor climatice și pentru o mai 

bună motivație a studenților și atitudine antreprenorială  

   

   

 

 

 

 

 



Moara de vânt "De Wachter". Exemple de bune practici privind modul în care 

să se motiveze studenții, cum să se stimuleze inițiativa antreprenorială în 

vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii într-o societate de învățare de-a 

lungul vieții, cum să se utilizeze metode non-formale de predare în educația 

formală pentru dezvoltare durabilă în contextul schimbărilor climatice și pentru 

o mai bună integrare pe piața muncii  

   

   

 

 

 

 



Metoda Mind-mapping. Exemple de bune practici privind modul în care să se 

motiveze studenții, cum să se stimuleze inițiativa antreprenorială pentru a 

reduce părăsirea timpurie a școlii și o mai bună integrare pe piața muncii. 

     

   



   

 

Vizita școlii: "C.S. Vincent Van Gogh "Assen 

   



  

 

  

 

 

 

 

 



Sesiunea de evaluare 

 

 


