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Despre ECLIPSE.
Învăţarea cetăţeniei

Prima întâlnire de proiect
Tenerife, Insulele Canare

ECLIPSE

Consorţiul s-a întâlnit în ianuarie pentru
prima dată, pentru a discuta planul
proiectului şi a stabili primii paşi în vederea
găsirii şcolilor, a partenerilor asociaţi şi
pentru a disemina proiectul. Partnerii au
colaborat în realizarea de materiale
adaptate nevoilor profesorilor.

este

un

proiect multilateral
Comenius
cu
o
durată de 2,5 ani,
început din octombrie
20 11 .
C onso rţ iul
reuneş te
ş as e
parteneri din cadrul a
şase ţări
diferite
(Germania,
Italia,
Polonia, Portugalia, Spania şi Marea
Britanie), având expertiză complementară în
educarea tinerilor şi formarea cadrelor
didactice. Mai mult decât atât, reţeaua
permite schimbul de cunoştinţe şi bune
practici, reprezentând o bună premisă pentru
o colaborare de calitate în cadrul restrâns al
statelor membre interdependente ale Uniunii
Europene şi pentru obţinerea de rezultate la
nivel teoretic şi practic.

Obiectivul principal al proiectului
Obiectivul principal al proiectului este de a
colabora pentru a contribui la dezvoltarea,
testarea şi implementarea unui Program
de învăţare a cetăţeniei europene destinat
elevilor cu vârste cuprinse între 13-14 ani
din cadrul învăţământului secundar.
În plus, Consorţiul va derula o conferinţă
pentru profesori, în vederea promovării
abilităţilor şi background-ului teoretic
necesare pentru implementarea învăţării
cetăţeniei în cadrul învăţământului
secundar.

în

Planuri pentru a doua întâlnire de
proiect în Lisabona, Portugalia
În decursul celei de-a doua întâlniri, se vor
discuta:
►rezultatele analizezi comparative cu privire
la sistemele şcolare şi a programei pentru
învăţarea cetăţeniei
►aprofundarea cercetării
►schimbul de bune practici în vederea
prezentării şi aprofundării metodologiilor de
formare a cadrelor didactice, precum şi acţiuni
de cercetare bazate pe şcoli, reflecţia critică a
profesorilor, autoevaluare, metacogniţie şi
învăţarea să înveţi
►dezvoltarea unei programe pentru formarea
continuă a cadrelor didactice
►alegerea temelor legate de cetăţenia
Europeană ce vor fi implementate în şcoli,
punând accentul pe elementele ce sunt
transversale între parteneri, precum şi pe
elementele specifice în raport cu diferitele
abordări culturale.
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Veşti bune!

Implicaţi-vă în proiect!

Analiza comparativă a sistemelor şcolare şi a programei pentru învăţarea
cetăţenie i
a
început!

Invităm toate părţile interesate din
domeniul educaţiei pentru cetăţenie din
arii precum a învăţa să înveţi, iniţiativă,
gândire critică şi cetăţenie să:

Cu scopul de a
v e n i
î n
în tâm pi n ar ea
nevoilor cadrelor
didactice şi ale elevilor în ceea ce priveşte
materialele ECLIPSE, echipa de proiectul va
realiza o analiză comparativă a sistemelor şi
programelor şcolare în primăvara anului
2012. Rezultatele vor oferi perspective
valoroase cu privire la situaţia educaţiei
cetăţeneşti din Germania, Italia, Polonia,
Portugalia, Spania şi Marea Britanie.

Paşii următori!
În decursul anului următor (2012/13),
Consorţiul va lucra cu profesori şi elevi,
contactându-i înainte de terminarea
actualului an şcolar, dezvoltând astfel liniile
principale ale Programului adresat
învăţământului secundar, elaborând cadrul
de referinţă şi subiectele, ca bază în
vederea pregătirii instrumentelor de testare
şi predare.
Partenerii vor conlucra pentru a aprofunda
cercetarea şi a facilita accesul tinerilor din
diferite grupuri sociale la educaţie
cetăţenească, prin îmbunătăţirea şanselor
de realizare, creşterea motivaţiei pentru
cooperare, activităţi comune peste graniţe,
devenind cetăţeni europeni activi.

► îşi utilizeze expertiza, contribuind la
dezvoltarea proiectului prin revizuirea
materialelor elaborate şi prin oferirea de
observaţii cu privire la materialele în curs
de realizare
► îşi uitilizeze expertiza în vederea
îmbunătăţirii educaţiei pentru cetăţenie
bazată pe competenţe şi colaborarea cu
echipa ECLIPSE
► De asemenea, invităm organizaţia
dvs. să devină partener al Proiectului
ECLIPSE şi să fie reprezentată pe
website-ul ECLIPSE
► Vă abonaţi la newsletter-ul ECLIPSE
şi la lista de corespondenţă pentru a
primi toate ştirile privind evoluţia
proiectului.

Aflaţi mai multe despre proiect!
Vizitaţi-ne website-ul:
http://eclipse.lett.unitn.it/
Abonaţi-vă la newsletter!
Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri cu
privire la proiect, vă rugăm să contactaţi
coordonatorul echipei ECLIPSE: Prof.
Olga Bombardelli:
eclipse@lett.unitn.it
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