APEL DESCHIS / INVITAȚIE
În cadrul proiectului Erasmus + Înapoi la Natura, cu număr de identificare 2016-1HU01- KA201 - 022992, vă invităm să vă înscrieți la un curs de formare neacreditat a
cadrelor didactice, cu durata de 30 de ore, care vizează prezentarea unui material pregătit
în cadrul proiectului, inovativ, practic, pentru pedagogii participanți, respectiv pentru
specialiști în educația mediului.

Data: 5-9 februarie 2018
Locația: Nagykanizsa, Ungaria
Condiția de depunere a cererii:


activitate didactică într- una dintre cele 4 arii curriculare ( limbă și comunicare,
matematică și științe ale naturii, arte/ educație fizică, sport și sănătate, tehnologii) în
școlile partenere (Școala Gimnazială Zrínyi Miklós - Bolyai János, Nagykanizsa,
Ungaria, Școala Gimnazială Bilingvă, Lendva, Slovenia, Școala Gimnazială
”Szentiváni Mihály” Gălești, România)



Pentru a testa cunoștințele dobândite pe parcursul formării în practică, va
participa ca instructor și acompaniator în tabăra de vară, care va avea loc în
România



angajament față de scopurile, obiectivele și temele proiectului

Condiții de participare:
Completarea formularului de înscriere și trimiterea unei scrisori de intenție până la data
limită de înscriere.

Termen limită de înscriere: 26 ianuarie 2018
Pot participa 3 persoane din fiecare școală parteneră. După evaluarea aplicațiilor, cei trei
cadre didactice selectați vor fi anunțați până la data de 31 ianuarie 2018 . Candidații care nu au
fost selectați, respectiv cei interesați de acest proiect, au posibilitatea să i se alăture cursului,

online, prin webstreaming, care va fi disponibil pe site-ul proiectului cu toate suporturile
necesare.
La evaluarea cererii, vor avea avantaje cei care respectă următoarele criterii:
 activitate didactică inovativă
 sensibilitate pentru înnoirea metodică
 viziune instituțională
 implicarea profesională externă
Sarcinile participanților:
 participare activă la curs
 completearea unui test inițial și final de evaluare a cunoștințelor
 îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calității legate de formare
 după terminarea cursului, scrierea unei auto-reflecții (o jumătate de pagină A4)
 realizarea unui plan de lecții în legătură cu oricare dintre temele proiectului
 aplicarea a uneia dintre metode în practica educațională, și raportarea acesteia
pentru organizatorii cursului

Alocație financiară: nu este
Pe durata cursului va fi asigurat materialul metodologic precum și cazarea și masa.
Participanții cursului vor primi o diplomă de participare.
Mai multe informații:
www.backtonatureproject.eu

Persoane de contact:
Zrínyi Miklós –Bolyai János Általános Iskola
Belákné Szarka Brigitta

birig.76@gmail.com

Lendvai Kéttannyelvű Általános Iskola
Simonka Zita

simonka.zita@gmail.com

Szentiváni Mihály Általános Iskola
Gáspár Ildikó

ildikogaspar74@yahoo.com

