
 

            

Construirea unor relaț ii de prietenie pentru a preveni părăsirea timpurie a ș colii  

 În perioada 4-8 mai 2015 profesorii Cristina PETRE ș i Ana – Maria APETREI de la 

Şcoala Gimnazială ,,Sfânta Vineri” Ploieşti, județ ul Prahova au participat la prima mobilitate 

în Proiectul Prezent şi viitor în şcoala mea: Studiu - Educaţie – Noutate – Succes (S.E.N.S.). 

Proiectul face parte din Programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1, cofinanţat de Uniunea  

Europeană pe o durată de doi ani (01.09.2014 – 31.08.2016).   

 La cursul Building emotional relationships to prevent early school leaving, organizat 

de Institutul ERIFO - Ente per la Ricerca e Formazione,  Roma, Italia, au participat profesori 

din Letonia ș i România, iar obiectivele urmărite au fost: îmbunătăț irea cunoș tinț elor ș i 

competenț elor practice ale  participanț ilor în privinț a comunicării cu elevii cu risc de 

abandon ș colar ș i folosirea metodologiilor inovative astfel încât să crească motivarea 

elevilor ș i implicarea lor în procesul educativ. 

 Prin participarea la acest curs ne-am consolidat  competenţele cheie în contextul 

educaț ional european, ne-am însuşit metode inovative privind motivarea şi implicarea 

elevilor cu risc de abandon şcolar în activităţi educative, am făcut schimb de bune practici, am 

analizat proiecte de succes derulate în diferite şcoli din spaţiul european şi am realizat o vizită 

de lucru la Instituto Tecnico Agrario ,,Emilio Sereni’’, unde am observat cum lucrează efectiv 

elevii pe loturile agrare ale liceului. Am avut acces la noi strategii didactice care ne-au permis 

să aplicăm în ș coală în procesul instructiv-educativ, noi metode activ-participative ș i să 

promovăm un învăț ământ modern, integrat, utilizând materialele educative propuse de 

formatori. În cadrul activităț ilor demonstrative am aplicat jocurile educative exersate la curs,  

Metoda autobiografică, îmbunătăț ind astfel rezultatele elevilor, aceș tia fiind antrenaț i în 

activităț i de lucru în echipă pentru a-ș i dezvolta gîndirea critică, sau individual, prin 

activităț i de autocunoaș tere. 

 Cunoș tinț ele acumulate, le-am împărtăș it elevilor  ș i cadrelor didactice din ș coală 

cu ocazia întâlnirilor de la consiliului profesoral, în activităț i demonstrative din  cadrul 

comisiei metodice, la simpozioane ș i cercuri pedagogice.  

Informaț ii referitoare la curs le puteț i consulta pe site-ul: www.erifo.org    

                             

     Profesor Cristina Petre ș i profesor Ana-Maria Apetrei 

Conţinutul acestui material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor. Comisia Europeană şi Agenţia Naţională nu 

sunt responsabile pentru modul în care conţinutul acestor informaţii va fi folosit. 


