Liceul Tehnologic “Teodor Diamant”
Boldesti-Scaeni

Mobilitate – Praga, Cehia
“ Drumul catre o cariera Studiu – Explorare – Necesitate - Stiinta”
In perioada 5.12-2016 - 9.12.2016 Liceul Tehnologic “Teodor Diamant” Boldesti -Scaeni,
prin reprezentantii Petcu Paul - Dorian si Chirita Corina - Violeta, vor participa la a treia
mobilitate din cadrul
inregistrare

Programului European

Erasmus + Educatie Scolara cu numarul de

2015-1-RO- 01KA101-014661,

la Praga in Cehia, la cursul

de

formare

profesionala “Creative use of Tablets and Innovation in Education as a Practical Approach
to Early School Dropout Prevention”.

Cursul se va desfasura la “Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5-Smíchov”
Obiectivele pedagogice ale cursului sunt:
- Dezvoltarea abilitatilor practice de utilizare a tabletelor in sala de clasa
- Utilizarea unor metode moderne de predare - invatare- evaluare in scopul prevenirii
si reducerii abandonului școlar timpuriu.
Prin participarea la acest curs profesorii vor avea posibiliatea de a invata despre aplicatii
moderne pentru tablete, pe care le vor utiliza la clasa.
Va constitui o buna ocazie pentru profesori de a încerca ceva concret, nou si va permite
acestora să împărtășească propriile lor idei cu privire la utilizarea de tablete și alte mijloace
android in sala de clasa.
Totodata acest curs va oferi participanților o prezentare generală a cercetărilor recente
asupra cauzelor și a factorilor de risc asociate cu abandonul școlar timpuriu și arătând modalități
eficiente de a evita astfel de factori.
Utilizarea instrumentelor digitale în educație va aduce reale beneficii ce vor oferi
profesorilor idei practice pentru modul în care acestea pot încorpora noile tehnologii în lecțiile
ce le vor derula la clasa.
Prin participarea la acest curs se va incuraja schimbul de bune practici, idei și materiale
între colegi în cadrul UE, abilități de a utiliza metode pedagogice inovatoare centrate pe elev și
dezvoltarea de criterii de evaluare și certificare corespunzătoare, pe baza rezultatelor învățării.
Responsabil Proiect
Prof. Ristea Lidia
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