COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI
Str. Grigore Ghica, nr. 41
telefon: 0231 613 464; fax: 0231 611 958
e-mail: grigore_ghicavv@yahoo.com

Proiect finanțat prin Programul Erasmus+
Acțiunea Cheie 1: EDUCAȚIE ȘCOLARĂ , parte a Acreditării ERASMUS 2021-2027
Durata proiectului: 01.09.2021-30.11.2022
Număr de referință proiect: 2021-1-RO01-KA121-SCH-000008758
Buget aprobat: 34 560 EURO
Beneficiar: Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi

Denumire curs: Creativity and interculturality
Instituția formatoare: Edu2Grow, Portugalia
Durata: 5 zile
Locație: Caldas de Rainha, Portugal
Obiectivele cursului:
- Schimbul de experiențe și practici interculturale într-un proces de învățare cooperant și colaborativ, cu
accent pe creativitate și inovație;
-O mai bună înțelegere a propriei competențe ca profesor și să învețe să dezvolte strategii creative pentru a
face față provocărilor multiculturale în propriile școli și săli de clasă;
-Dezvoltarea de instrumente și tehnici care pot fi utilizate pentru a crește motivația elevilor și a combate
fenomenul abandonului școlar;
-Aprofundarea înțelegerii conținutului școlar multicultural prin diverse instrumente creative pentru rezolvarea
inovatoare a problemelor
-Identificați criteriile și abordările comune pentru proiectele și inițiativele ulterioare dezvoltate în cadrul
acestui curs de formare.
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Detailed programme of the mobility period:
Course name: Creativity and interculturality
Course location – Caldas de Rainha, Portugal
Days

Day 1

Module

Details of activities and methodology

Team building and
group dynamics

Introducere: scopurile, conținutul și rezultatele preconizate și
așteptările participanților.
Jocuri interculturale. Lucrul într-un proiect internațional – cum să
comunici și să te conectezi. Team building: lucrul cu colegii și părțile
interesate – exerciții practice urmate de o dezbatere
Stereotipuri și prejudecăți în clasă. Jocuri, metode și instrumente
pentru îmbunătățirea comunicării.
Excursie culturală – tur de proiect care explorează manifestările
exterioare ale culturii

Day 2 Creativity

Day 3

Day 4

Creativitatea și cadrul european. Abordări curente utilizate în
studierea creativității: o investigație exploratorie.
Abordare interculturală creativă și practică școlară: scenariu de caz.
Cât de creativi suntem?
Gândire în afara cutiei – Metode creative de predare
Instrumente creative pentru elevi. Vizită de studiu: Creativitatea, un
factor interactiv al interculturalității

Multiculturality and
interculturality

De ce avem nevoie de o învățare interculturală?
Semnificația și importanța competenței interculturale
Cine ar trebui să fie competent intercultural?
Competențe interculturale necesare educatorilor de adulți:
profesori, factori de decizie și cursanți
Strategii și abordări pentru dezvoltarea competenței interculturale.
Multiculturalism și diversitate în creștere în școlile din Europa.
Provocări pentru sala de clasă internațională. Caracteristicile
organizațiilor interculturale
Politici și strategii interculturale
Cum pot organizațiile să devină competente intercultural: plan de
lucru. Experiențe cu multiculturalism: Schimb de cazuri/experiențe
ale participanților: identificarea diferitelor cazuri pentru studiu
Evaluarea competenței interculturale

Motivation
Transversal links

Prelegere la universitate: Creativitate și motivație
Importanța motivației interne și externe atât pentru profesori, cât și
pentru elevi. Valoarea eșecului
Joc de motivație: studiu de caz pe diferite grupuri țintă.
Probleme interculturale - soluții creative
Legătura dintre creativitate, învățarea interculturală și educația
pentru dezvoltare
Oportunități de colaborare europeană – Parteneriate în cadrul
Erasmus+. Vizită de studiu la organizații locale care implementează
proiecte europene.

Day 5 Evaluation

Planificarea activităților de diseminare si valorificare. Utilizarea
instrumentelor europene de certificare: certificat de mobilitate
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Europass, modernizarea pașaportului lingvistic Europass și
pașaportului de competențe Europass
Evaluarea proiectului. Ceremonia de certificare.
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