Liceul teoretic “Carmen Sylva” din Eforie Sud, a beneficiat de o finantare
nerambursabila de 12350 Euro, din partea Agentiei Nationale pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
(ANPCDEFP) prin programul Erasmus+. Este singura scoala din judetul
Constanta al carei proiect a fost aprobat pentru finantare la Actiunea cheie 1,
proiecte de mobilitate scolara, pentru anul 2014.
Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare,
tineret și sport pentru perioada 2014-2020. Prin Actiunea cheie 1, proiecte de
mobilitati, Erasmus + permite dezvoltarea profesionala a personalului didactic
si nedidactic din invatamantul preuniversitar, prin participarea la activităţi de
formare ce au loc în altă ţară decât ţara de origine. Activităţile ce pot fi
realizate sunt: activităţi de predare şi formare continuă (curs structurat şi/sau
activităţi de job-shadowing).

Stiintele si tehnologia in
“Societatea Cunoasterii”
Proiectul “Stiintele si tehnologia in
Societatea Cunoasterii” porneste de la
analiza interesului elevilor din scoala noastra pentru stiinte si tehnologii
si de la constatarea ca elevii nu sunt motivati sa aleaga profesii din
domeniul stiintelor si tehnologiilor. Deoarece la nivel national si in
Uniunea Europeana, importanta cercetarii stiintifice si a tehnologiilor
este in crestere, ne-am propus ca obiective specifice:
- Imbunătăţirea activităţii la clasa prin utilizarea metodelor
interactive de învăţare-predare şi a tehnologiilor informatice;
- Imbunatatirea activitatii profesionale si metodice proprii prin
participarea la cursuri de formare in strainatate si prin publicarea
de lucrari metodice inspirate de cursurile la care au participat
profesorii;

Cursuri de formare selectate
a) “Digital Extra” este un curs care promoveaza invatarea electronica,
eLearning. Cursantii vor fi capabili la finalul cursului sa creeze
continuturi eLarning de calitate.
b) “Tap-Swipe-Pinch” este un curs care promoveaza invatarea
folosind dispozitive mobile. Cursul ofera abordari teoretice si exemple
practice, permite evaluarea diferitelor dispozitive mobile si a unor
aplicatii pentru dispozitive mobile adaptate la specialitatea fiecarui
profesor cursant.
c) “Moodle for system adminsitrators” este un curs care isi propune
sa prezinte modalitati de utilizare a sistemelor e-Learning in invatarea
invatamantul preunivesitar.

Impact in scoala si in comunitatea locala
In urma cursurilor cadrele didactica vor dobandi noi competente in
utilizarea TIC si vor utilizeza aceste competente in activitatile de
predare, invatare si evaluare. Invatarea se va extinde dincolo de
limitele clasei prin promovarea activitatilor extracurriculare si a unor
activitati de cooperare si colaborare cu muzee, centre de cercetare
stiintifica si universitati. Dimenisunea europeana in educatia va creste
si va creste de asemenea interesul pentru proiecte europene in randul
cadrelor didactice si in randul elevilor. Pe termen lung speram ca
interesul matematica, stiinte si tehnologii sa creasca si tot mai multi
elevi din clasele terminale sa aleaga facultati stiintifice si tehnice si de
asemenea ne asteptam ca alte numarul de proiecte europene in care
scoala este implicate sa creasca.

