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OBIECTIVE
Proiectul își propune să atingă următoarele obiective:
- să promoveze utilizarea tehnologiei în educație;
- să permită profesorilor să aplice practici inovatoare în evaluarea elevilor;
- sa sporeasca încrederea profesorilor și a elevilor în utilizarea aplicațiilor mobile în procesul de
învățare;
- să creeze oportunitatea ca profesorii și elevii să interacționeze și să lucreze împreună;
- sa dobândeasca / îmbunătăteasca cunoștințele despre aplicațiile mobile utilizate în scopuri
educaționale;
- să producă schimbări în practicile obișnuite în fiecare dintre școlile partenere.
ACTIVITĂȚI
Ne propunem să organizăm 5 evenimente transnaționale, 4 schimburi de elevi. În timpul
evenimentului de instruire, toți partenerii vor prezenta 2 aplicații de evaluare mobilă. Aceștia vor oferi
instrucțiuni și vor aloca timp studenților și profesorilor pentru a practica utilizarea lor. În general, vor
exista 10 instrumente de evaluare prezentate și aplicate în timpul acestui eveniment. De asemenea,
participă la o practică curs despre metoda Flipped classroom. Apoi, pe baza subiectului schimbului,
partenerii desfășoară lecții răsturnate și furnizați evaluare la sfârșitul lecției folosind una dintre
aplicațiile prezentate în timpul LTTA1.
Studenții din grupul țintă aparțin ramurii de studii profesionale sau educației generale. Vârsta
lor este de 15-18 ani. Aceștia sunt atât băieți, cât și fete, un grup eterogen, Pentru fiecare LTTA vor fi 6
studenți (24 din Romania).
Rezultatul pe care îl vom produce se încadrează în două categorii - tangibile și intangibile. În
ceea ce privește rezultatele intangibile, ne propunem să crestem motivația elevilor, creșterea
atractivității și dinamicii claselor, competența sporită a profesorilor de a utiliza aplicații mobile în
evaluare și colaborarea sporită a elevilor și profesorilor la nivel European. Rezultatele includ lecțiile
răsturnate și instrumentele de evaluare utilizate de profesori în schimburi, munca de colaborare a
elevilor, analiza despre utilizarea curentă a tehnologiei mobile în fiecare școală și un raport similar
produs la sfârșitul proiectului, prezentări de aplicații online de către profesori în LTTA1, prezentări
creative ale școlilor folosind instrumente de prezentare online, videoclipuri create de gazde în timpul
schimburilor, fotografii, formulare de feedback, rezultatele evaluării inițiale și finale aplicate în timpul
schimburilor, chestionar inițial și final aplicat în școlile partenere din grupul țintă.
Activitati
10-2020
Creați instrumente de diseminare:
BG - spațiul eTwinning
PL - pagina de Facebook
RO - site-ul proiectului
TR - Cont Instagram
ALL - pregătirea colțului Erasmus și anunțul proiectului pe site-ul fiecărei școli

