Comunicat
Lansarea activităților proiectului Erasmus+ ,, Stop bullying și cyberbullying. Mai media literat, mai incluziv”
Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret” Tulcea anunță lansarea Proiectul de mobilitate
,,Stop bullying si cyberbullying. Mai media literat, mai incluziv”, număr de referință:
2018-1-RO01-KA101-047865.
Proiectul a fost depus în cadrul Apelului național la propuneri de proiecte 2018,
este finanțat din fondurile aferente Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie1 - Proiecte de
mobilitate în domeniul educației școlare, cu un grant de 16040,00 EURO.
Proiectul are o durată de 18 luni și se va desfășura în perioada 5septembrie 2018
- 4 martie 2020.
Beneficiar: Colegiul Dobrogean ,, Spiru Haret “ Tulcea
SCOP- Principalul scop al acestui proiect este dobândirea de competențe media și de
instrumente pentru dezvoltarea practicilor incluzive pentru un număr de 8 cadre
didactice din CDSH în vederea prevenirii, combaterii fenomenului de bullying si
cyberbullying în rândul elevilor cu vârste între 11-18 ani și pentru exersarea unui demers
educativ integrator, incluziv, centrat pe nevoile actuale ele elevilor si cu integrarea
tehnicii IT în lecții prin participarea la un stagiu de pregătire internațional folosind
oportunitățile de finanțare Erasmus+.
OBIECTIVE:
Proiectul isi propune urmatoarele obiective :
O1-perfecționarea unui număr de 8 cadre didactice din CDSH prin cursuri de
formare în domeniul educației media și a practicilor educaționale incluzive pe parcursul
anului școlar 2018-2019;
O2-participarea unui număr de 8 cadre didactice din CDSH la elaborarea unei
strategii de prevenție si combatere a bullyingului si cyberbullyingului pe parcursul anilor
școlari 2018-2019; 2019-2020
O3-participarea unui număr de 8 cadre didactice la elaborarea unui set de
instrumente pentru integrarea educației media în oferta curriculară pe parcursul anilor
școlari 2018-2019;
O4-constituirea unui Club de educație media ca activitate extracurriculară
coordonată de 8 profesori în anul școlar 2019-2020
REZULTATE AȘTEPTATE ale proiectului :
-16 activități derulate de profesorii care au fost în mobilitate pe parcursul anului
școlar 2018-2019;

-un set de instrumente care cuprinde cel puțin 16 componente (secvențe de lecție,
planuri de lecție, prezentare aplicată de instrumente, aplicații , metode, tehnici digitale
care fac uz de conținut media, accesează media integrabile în procesul didactic la nivel
curricular);
- un workshop coordonat de cei 8 profesori alături de Consiliul Elevilor - mai 2019;
- lectorat cu părinții, coordonat de cei 8 profesori și Asociația de Părinți - iunie
2019;
- pagina de Facebook a proiectului care va activa pe viitor ca pagina oficială a
Clubului de educație media;
- 2 evenimente eTwinning- online și pe teren-oct/nov 2019-2020;
- Clubul de Educație Media- 2019-2020;
- grup eTwinning -Media Literacy- ianuarie-februarie 2020;
- concurs școlar best video/best blog- 2020
ACTIVITĂȚI DE FORMARE
Activitățile de mobilitate transnațională sunt organizate în 2 fluxuri a câte 4 cadre
didactice care vor urma in Soverato, Italia, 2 cursuri complementare în noiembrie 2018,
respectiv martie 2019:
CURS (Training event)
1. MEDIA EDUCATION FIghting bullying and foster inclusion
- media literacy din perspectiva inițierii în domeniul media în vederea identificării si
gestionării situațiilor de bullying în mod creativ și asertiv.
- competențe vizate- competențe media, practici incluzive, competențe digitale
- Relevant pentru- incluziune, educație incluzivă, educație media, e-safety, bullying,
cyberbullying; utlizare sigură, asumată, conștiență, rațională a spațiului virtual;
2. VIDEOMAKING@SCHOOL Classrooms in action and digital story telling
- -suportul media perceput din perspectiva didactică, creativă, media making,
producere/elaborare și integrare de conținut media în parcursul didactic;
- producție audio, digital film&video, digital image management, VFX for
Film&Television, producție video, video skill;
- competențe vizate- competențe media, digitale, creativitate digitală, utilizare
ingenioasă &creativă a mediului virtual/a zonei media .
- Furnizorul de curs/Organizația de primire- Associazione Culturale Jump
IMPACT

Proiectul va avea impact asupra elevilor, principalii beneficiari ai educației,
asupra partcipanților la mobilitate, asupra organizației și a comunității, producând
schimbare a viziunii, redimensionarea actului educațional în acord cu practicile
inovative impuse de caracteristicile lumii contemporane, creând un spațiu școlar
european, echilibrat, pozitiv și incluziv contruit prin respect, toleranță,
nondiscriminare.

Prin acest proiect, Experimentăm, Învățăm, Creăm, ne Dezvoltăm, ne
Conectăm.

Date de contact beneficiar:
Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret Tulcea, str 14 Noiembrie nr 24
telefon- 0240517130
e-mail- spiruharetl@yahoo.com ;website-http://www.spiruharet-tulcea.ro

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+.
Această comunicare reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană
nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

