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Parteneriat strategic în domeniul educației școlare
2015-2017

SCOPUL
PROIECTULUI:

Dezvoltarea unei
metodologii de
predare/învățare
a limbilor străine,
bazată pe jocul pe
computer

GRUP ȚINTĂ:
400 ELEVI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI PRIMAR

PERIOADA DE DERULARE:
31 DECEMBRIE 2015-30 DECEMBRIE 2017

BUGETUL ALOCAT:
136.132 EURO
 PRODUSE INTELECTUALE

O2. Dezvoltarea unei metodologii de învățare
pentru îmbunătățirea multilingvismului în
educația timpurie pornind de la nevoile de
învățare ale preșcolarilor/elevilor
 O3. Designul și Implementarea Jocurilor pe
Calculator pentru îmbunătățirea
multilingvismului în educația timpurie
 O4. Material suport pentru cadrele didactice


Componența parteneriatului:
Organizația aplicantă :
Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Parteneri:
edEUcation ltd din Marea Britanie- instituție de consultanta cu
expertiză în lucrul cu grupuri de copii și tineri, recunoscută în
Marea Britanie și UE.
UNIVERSITATEA Thessalia din Volos, Grecia
Centrul de Resurse și Tehnologie HELLAS CERTH din Volos,
Grecia
Universitatea din Tallin, Estonia
Centru de formare Albufeira Lagoa e Silves (CFAE) din
Portugalia

Responsabilitățile partenerilor în
cadrul proiectului:

Inspectoratul Școlar al Municipiului
București:
Project Management
Termen: Ianuarie 2016 – Decembrie 2017
Stadiu de realizare:
 Au fost semnate Grant Agreement-urile cu toți partenerii,
12.04.2016
 A fost virată prima tranșă din buget către toți partenerii,
15.04.2016
 A fost elaborat și transmis tuturor partenerilor Working Plan-ul,
10.04.2017
 A fost realizat și transmis partenerilor Project management
handbook, 30.04.2016
 Au fost realizate trei reuniuni transnaționale:
București, România 13-16 aprilie 2016,
Talinn, Estonia, 6-9 septembrie 2016,
Silves, Portugalia, 11-12.05.2017
 Vizită de monitorizare ANPCDEFP, 17.02.2017
 A fost realizat și transmis raportul intermediar, 28.02.2017.
 Raportul intermediar a fost aprobat în data de 15 martie 2017


3 REUNIUNI DE PROIECT DERULATE PÂNĂ ÎN
PREZENT

1.București, aprilie
2016,
2. Talinn, Estonia,
septembrie 2016,
3. Silves, Portugalia,
mai 2017

edEUcation ltd, Marea Britanie:
PRODUSUL :
MATERIAL SUPORT
PENTRU CADRELE
DIDACTICE (GHID DE
BUNE PRACTICI) :
-

Prezintă proiecte de
activități didactice
pentru utilizarea de
către cadrele didactice a
jocurilor serioase
propuse pentru
învățarea limbilor
străine








o
o

Produsul Material suport pentru cadrele didactice
(ghid de bune practici), cuprinde:
Activități de tip blended learning care combină
învățarea în clasă cu învățarea la distanță prin
intermediul calculatorului;
Activități de predare-învățare realizate în perechi de
cadre didactice de diferite specialități (peer teaching);
Proiecte de activități de învățare a limbilor străine
prin intermediul jocurilor serioase, utilizând metode
active de predare-învățare
Termen Aprilie 2016 – Decembrie 2017
Stadiu de realizare: materialul suport pentru cadrele
didactice a fost realizat și transmis tuturor partenerilor
și este în curs de traducere în limbile țărilor
participante

UNIVERSITATEA Thessalia din
Volos, Grecia:

PRODUSUL INTELECTUAL:
O2: CADRUL
METODOLOGIC:
-

-

Prezintă situația
predării limbilor
străine în țările
partenere;
Schițează setul de
competențe necesare
profesorilor care
utilizează jocul ca
metodă didactică;















O2. Dezvoltarea unei metodologii de învățare pentru îmbunătățirea
multilingvismului în educația timpurie pornind de la nevoile de
învățare ale preșcolarilor/elevilor, cuprinde:
Harta stake holderilor (din țările participante);
Politici naționale, strategii, inițiative și proiecte privind dezvoltarea
competențelor lingvistice în educația timpurie (din țările participante);
Practici în dezvoltarea competențelor lingvistice în educația timpurie (în țările
participante);
Stadiul actual privind folosirea TIC pentru dezvoltarea competențelor
lingvistice în educația timpurie (din țările participante);
Studiu de caz privind cerințele pentru dezvoltarea competențelor lingvistice în
educația timpurie (din țările participante);
Scopurile educaționale urmărite în urma aplicării jocurilor serioase;
Definirea nevoilor de învățare a limbilor străine pentru preșcolarii/elevii din
clasele P-II;
Competențe și abilități necesare cadrelor didactice care lucrează cu
preșcolarii/elevii din clasele P-II;
Descrierea cadrului metodologic și pedagogic al jocurilor pentru învățarea
limbilor străine în educația timpurie;
Termen: ianuarie-decembrie 2016 – Finalizat

Centrul de Resurse și Tehnologie
HELLAS CERTH din Volos, Grecia :
PRODUS INTELECTUAL:
O3: JOCUL propriu
zis:
-

Dezvoltarea și
implementarea unui
joc pe computer care
să faciliteze
dezvoltarea
competențelor
lingvistice în
educația timpurie;



O3. Designul și Implementarea Jocurilor pe
Calculator pentru îmbunătățirea multilingvismului
în educația timpurie, care cuprinde dezvoltarea softului
jocurilor. Jocul poate fi utilizat din versiunile:



Linux : https://www.dropbox.com/s/4v76cyjp7uj26kg/LGv2.1-ACE-Linux.zip?dl=0



Mac : https://www.dropbox.com/s/w0nezieak6p4bgr/LGv2.1-ACE-MacOSX.zip?dl=0






Windows :
https://www.dropbox.com/s/5hf5ybpelc68mr4/LG-v2.1ACE-Windows.zip?dl=0
Termen: Aprilie 2016 –Decembrie 2017
Stadiul de realizare: softul a fost realizat și se află în
testare la 400 preșcolari/elevi preșcolari/elevi clasele P-II,
din care 200 în România, 100 în Portugalia și 100 în Grecia

Universitatea din Tallin, Estonia:















Evaluarea/validarea instrumentelor și metodologiilor
în situații educaționale reale din educația timpurie
Cuprins:
Obiectivele strategiei de evaluare
Instrumente de evaluare
Indicatori de succes
Grupurile de stakeholderi
Pachete de activități vizând evaluarea/validarea
instrumentelor
Metodologia de evaluare
Activități de feedback cu copiii/elevii
Activități de feedback cu profesorii
Termen: februarie 2016 – decembrie 2017
Stadiu de realizare:
A fost elaborată și transmisă partenerilor strategia de
evaluare și instrumentele de evaluare
Activitățile de feedback cu copiii/elevii/ profesorii sunt în
derulare în toate țările partenere

Centru de formare Albufeira Lagoa
e Silves (CFAE),Portugalia:



Diseminarea
Site-ul proiectului:
http://languagegames.eu



Pagină de facebook:
https://www.facebook.com/LanguageGa
mes



Termen: Ianuarie 2016 – Decembrie
2017

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE:
Conferințe, simpozioane;
 Pilotarea jocului la clasă
 Consfătuiri ale cadrelor didactice;
 Newslettere bianuale (au fost realizate 3 newslettere) și
articole livrate către mass media;


VOR URMA:
 Publicarea

și multiplicarea
produselor intelectuale;
 Reuniunea finală de proiect –
Grecia, 2017;
 Evenimentele de multiplicare în
fiecare țară – octombrie 2017;
 Elaborarea și transmiterea
Raportului Final conform cerințelor
contactului de finanțare;
 Plata

soldului final către parteneri;

COORDONATOR DE PROIECT,
CRISTIANA MATEICIUC- INSPECTOR PROIECTE EDUCAȚIONALE

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al
autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare
a informaţiilor pe care le conţine.

