Colegiul Dobrogean Spiru Haret a fost reprezentat prin patru profesori în
perioada 24-28 martie 2019 la o sesiune internațională de formare în regiunea
Calabria, Soverato, Italia. Mobilitatea este înscrisă în cel de-al doilea flux
prevăzut pentru formarea continuă a cadrelor didactice în context internațional în
cadrul proiectului Erasmus+,, Stop bullying si cyberbullying. Mai media literat,
mai inclusiv” , număr de referință 2018-1-RO01-KA101-047865 .
Furnizorul de curs , Associazione Culturale Jump, Gioventu in Risalto
a abordat integrat teme precum educație incluzivă, bullying, cyberbullying, digital
storytelling și videomaking@school.
Pe parcursul celor șase zile de formare, s-au discutat subiecte legate de
competențele-cheie pe care o școală europeană își propune să le dezvolte în acord
cu Strategia 2020 și Recomandarea Consiliului din 22 mai 21018, modalitățile de
integrare a educației media în practicile școlare curente, amenințările unor fenomene actuale precum bullying-ul și , sigur, în era digitală, varianta sa digitalizată, cyberbullying-ul, modalități de prevenție și tehnici de intervenție. O altă
componentă a cursului a fost sesiunea de videomaking care i-a echipat pe participanți cu abilitțile de a crea filme cu conținut educațional și a le integra în contextul disciplinelor predate( Informatică, Limba franceză, Limba și literatura
română).
Sesiunea de formare a inclus un schimb de bune practici cu un liceu local
Instituto Superiore de Instruzione “Guarasci Calabretta” unde profesorii au putut
interacționa cu elevii în vederea exersării unor metode experimentale de învățare
care includ tehnici media, precum Kahoot. Abordarea cursului a mizat pe o alternare de activități outdoor cu practici indoor și experimentale.
Profesorii au beneficiat de acest schimb intercultural favorizat de interacțiunea cu formatorii locali ( experți în educație media, jurnaliști) și colegii din celelalte țări, precum Slovenia și Letonia. Întreaga exepriență de învățare a dovedit
că dincolo de diferențele contextuale, sistemele de educație europene se confruntă
cu acealeași realități ale epocii digitalizate și că măsurile de intervenție gândite la
nivel sistemic european pot funcționa.
Participanții au primit onorați invitația de a urma un tur ghidat in biroul
editorial și studioul televiziunii locale Telejonio pentru a participa la o emisiune
în care să împărtășească experiența Erasmus+.

