PROIECTUL ERASMUS DROP OUT – COACHING AT SCHOOL
VIZITA ÎN TURCIA
Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” este implicat într-un proiect
Erasmus numit Drop Out – Coaching at School, proiect desfășurat în parteneriat cu școli din
Polonia, Turcia, Italia, Grecia, Spania și Estonia. În perioada 10-16 ianuarie 2017 a avut loc o
nouă activitate din calendarul proiectului, şi anume Coaching for teachers. Activitatea s-a
desfășurat la Istanbul (Turcia), la Demirel Anadolu Lisesi, iar din partea colegiului nostru au
participat doamnele profesoare Laura Voinescu și Ramona Ancuța.
În cadrul activității s-a desfășurat un curs de formare pentru profesori intitulat
Mindfullness based Coaching for Teachers, curs care a avut rolul de a ne descifra tainele
coaching-ului. Deși acesta nu este un concept foarte nou, în prezent se încearcă
implementarea lui la nivelul unităților de învățământ liceal, iar instruirea profesorilor are un
rol foarte important.
Ca în orice proiect Erasmus socializarea dintre profesori este esențială. Provenind din
țări și medii școlare diferite, cadrele didactice participante au făcut schimb de impresii,
împărtășind fiecare din experiența obținută din interacțiunile cu elevii.
Programul zilnic a cuprins și activități de vizitare și descoperire a frumuseților
orașului gazdă. Arhitectura impresionantă, atracțiile turistice numeroase și cultura deosebită
ne-au convins de unicitatea Istanbulului. Dacă la toate acestea adăugăm și ospitalitatea
extraordinară a gazdelor noastre putem afirma cu convingere că această experiență din orașul
de pe malul Bosforului a fost una deosebită.
Prof. Ramona Ancuța

Elevi participanți la mobilitatea din Grecia, martie 2017, Proiect European Erasmus, Drop

out-coaching at school

Elevii participanți la mobilitatea din Grecia, martie 2017, Proiect European Erasmus Drop outcoaching at school sunt Gabriela Leonte, clasa X D, Caba Matei, IX A, Grenier Cristian, XI B.
Elevii au fost selectați în urma unui interviu susținut î data de 5 decembrie 2016.
Criteriile avute în vedere au fost: participarea la ședințele de proiect, implicarea în activitățile
proiectului, realizarea materialelor necesare în proiect, abilități de comunicare şi de lucru în echipă.

Coordonator de proiect
Prof. dr. Voinescu Laura-Teodora

Proiect European Erasmus, Drop out-coaching at school

Proiectele europene reprezintă o oportunitate deosebită pentru profesori şi elevi, o oportunitate
de a afla lucruri noi, de a descoperi alte culturi, de a dobândi abilități şi competențe.
În acest an şcolar, Colegiul Naţional de Informatică face parte dintr-un important Proiect
European Erasmus, alături de școli din Polonia, Turcia, Grecia, Italia, Spania, Estonia. Proiectul
are o durată de doi ani, incluzând numeroase activităţi ale elevilor şi profesorilor. Tema proiectului
este prevenirea abandonului şcolar timpuriu, o temă de actualitate pentru școala zilelor noastre.
Elevii Colegiului de Informatică lucrează într-o echipă de proiect, având întâlniri săptămânale cu
profesorii coordonatori. În luna noiembrie, doi profesori din echipa de proiect, prof. Voinescu
Laura şi Goran Constantin, s-au deplasat la Manresa, Spania pentru a participa alături de ceilalți
profesori de la școlile partenere la o reuniune de proiect. Urmează o deplasare a profesorilor de la
Colegiul de Informatică în Istanbul, Turcia, în ianuarie 2017, iar în luna martie, se vor deplasa
patru elevi din echipa de proiect, însoțiți de doi profesori. În luna septembrie, școala noastră va
deveni gazdă pentru profesorii de la școlile partenere. Elevii şi profesorii din echipa de proiect sunt
responsabili pentru crearea broșurilor proiectului, materiale promoționale, pagină web. Echipa de
proiect a profesorilor este formată din prof.dr Voinescu Laura-Teodora- coordonator, prof. Popa
Milena, prof. dr. Zorca Manuela, prof. Nițulescu Laura, prof. Goran Constantin.
Considerăm că prin acest proiect devenim ambasadorii culturii române peste hotare, promotori
valorilor universale de bine, frumos şi adevăr.

Prof. dr. Voinescu Laura-Teodora
Coordonator proiect

PROIECT EUROPEAN ERASMUS DROP OUT- COACHING AT SCHOOL
AN ŞCOLAR 2016-2017
ECHIPA DE ELEVI A PROIECTULUI

1. BALAS TIMEA (IX A)
2. BALAŞ TEODORA (IX A)
3. CERNAT ANA (IX A)
4. JITARU ŞTEFAN (IX A)
5. CABA MATEI (IX A)
6. BEŞCHEA PATRICIA (IX A)
7. BUTNARIU ŞTEFAN (IX A)
8. CRIZBĂŞAN AMELIA (XI B)
9. SMEU TUDOR (IX A)
10. DĂNEŢ ROBERT-THEODOR (XI B)
11. PÂRVU ŞTEFAN (XI B)
12. POPA ALEXANDRU (XI B)
13. TRET DRAGOŞ (X D)
14. GREINER CRISTIAN (XI B)
15. VAIDA CĂTĂLINA (XI B)
16. MILEA ROBERT (IX A)
17. STOICAN DRAGOŞ (X D)
18. MEZEI IULIA (XI A)
19. DOBOŞ MARIA (XI A)
20. LEONTE GABRIELA (X D)
21. POPA CRISTINA (IX B)
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