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Mediator Şcolar
În perioada 2 septembrie – 14 septembrie 2013, Casa Corpului Didactic Dolj a fost gazda
programului de formare „Mediator Şcolar”, în cadrul căruia s-au format 3 grupe de cursanţi
însumând 65 cadre didactice din mediul rural. Programul de formare s-a derulat în cadrul
proiectului „Pentru sănătatea ta, pentru a nu abandona școala!", proiect co-finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară „Corelarea învăţării pe întreg parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul Major de Intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii".
Parteneri în cadrul acestui proiect au fost Ministerul Educaţiei
Naţionale, Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea
Proiectelor în Domeniul Sănătăţii, Uniunea Naţională a Tuturor
Studenţilor din România şi Asociaţia Euro<26.
Proiectul urmăreşte creşterea nivelului de educaţie al elevilor
cuprinşi în sistemul preuniversitar de învăţământ, clasele I VIII, expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii, intervenind, în
acest sens, prin măsuri preventive şi de menţinere în educaţie
prin crearea cadrului de furnizare/dezvoltare a programelor
educaţionale de tip „a doua şansă". În vederea maximizării
impactului măsurilor destinate elevilor, proiectul se adresează,
deopotrivă, părinţilor, tutorilor, profesorilor şi comunităţii în
ansamblul său.
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Instruirea mediatorilor are drept scop
menţinerea elevilor în sistemul de educaţie, prin
urmare prevenirea abandonului școlar. Astfel,
prin intermediul programului de formare,
participanţii la program au dobândit
competenţele necesare abordării personalizate
a elevilor expuşi riscului de părăsire timpurie a
şcolii; au dobândit competenţe privitoare la
aplicarea practicilor inclusive, medierea
conflictelor, la stimularea implicării persoanelor
responsabile de educaţia copiilor (profesori,
psihologi, părinţi) în vederea menţinerii elevilor
în sistemul de învăţământ, la dezvoltarea
parteneriatelor educaţionale.
Multiplicarea rezultatelor proiectului va fi
susţinută de elaborarea unui ghid practic,
suport al diseminării cazurilor de reușită ale
proiectului. Promovarea bunelor practici va avea
drept consecinţă consolidarea reţelei - suport
de parteneriate şi eventual, extinderea acesteia
la nivel naţional.
Persoană de contact,
Prof. metodist Nicoleta Liţoiu
nicoleta.litoiu@yahoo.com
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