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Kick-off meeting
În perioada 17-20 octombrie 2017, doi profesori, de la Liceul
Tehnologic ‘’Retezat’’ Uricani: Ilie Nelu Cioată și Cornel Băroi au
participat la prima întâlnire a proiectului desfășurată la Lodz în
Polonia.

Cu prilejul acestei întâlniri s-au prezentat agenda de lucru,
planul de acțiune pe următoarele 6 luni, mobilitățile pentru
profesori pe următorii trei ani și mobilitățile pentru elevi.
Fiecare școală și-a prezentat oferta educațională, colectivul
de profesori din echipa de implementare, iar institutul
Universal Learning System ne-a prezentat oferta
managerială , scopul și obiectivele cursului de formare din
Dublin de anul viitor.
Proiectul își dorește să creeze, să dezvolte și să testeze
module de învățare care să ducă la realizarea unui
curriculum, unde să lucreze: profesori, directori, elevi,
experți naționali și europeni având ca scop principal
prevenirea fenomenului de cyber bullying și a efectelor
acestuia: discriminare, xenofobie, rasism, hărțuire de orice
fel, etc.

•

•

În ultima zi întâlnirii am făcut un scurt tur al
orașului Lodz și am vizitat școala parteneră
Skola Podstawowa No 137 unde i-am cunoscut
pe elevii și profesorii de aici.

Mulțumesc!
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