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Acţiunea cheie 2: Cooperare pentru invovare şi schimb de bune practici
Parteneriatul îşi propune să îmbunătăţească experienţa profesională a participanţilor
prin dezvoltarea abilităţilor relaţionale şi emoţionale ale profesorilor, astfel crescând atât
calitatea predării, cât şi calitatea învăţării în cazul elevilor.
Proiectul se referă la nevoile profesorilor (de exemplu: să înveţe noi modalităţi de a face faţă
dificultăţilor profesiei de cadru didactic şi a rolului de pedagog), dar şi la nevoile societăţii
europene: aceea de a oferi tinerilor o educaţie la standarde inalte.
Priorităţi sectoriale şi orizontale:
 Dobândirea de abilități și competențe relevante și de înaltă calitate
 Incluziunea socială
 Practici deschise și inovatoare
Organizaţii partenere:
 Instituto di Psicoterapia Relazionale, Italia
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, România- partener asociat CJRAE Bacău
 Univerza Na Primorskem Del Litorale, Slovenia
 Universita Degli Auguri di Napoli Parthenope, Italia
 Lenden Skole og ressurssenteger, Norvegia
 Regional Department of Education-Pazardhik, Bulgaria
 La Fabricca Spa, Italia

Obiectivele parteneriatului:
 Dezvoltarea unei abordări metodologice inovative
 Îmbunătăţirea abilităţilor relaţionale şi emoţionale ale profesorilor
 Crearea unui spaţiu on-line pentru reflecţie, schimb de bune practici şi dezvoltare de
strategii didactice
 Elaborarea unui Kit de bune practici
Rezultate şi Produse intelectuale
 Seminarii de formare profesională
 10 grupe de lucru a câte 10 profesori din fiecare ţară implicată în parteneriat, cu
abilităţi relaţionale şi emoţionale îmbunătăţite
 6 reuniuni transnaţionale a câte 1/ 2 participanţi din ISJ Bacău
 Platforma interactivă REC
 Activităţi de cercetare
 În cadrul parteneriatului se vor elabora 5 produse intelectuale, denumite Intellectual
Outputs sau O.I., după cum urmează:


O.I.1 - Schoolkit format din CHESTIONAR REC (competenţe emoţionale şi
relaţionale) aplicat unui număr de 100 profesori din Bacău, fişe de observare şi analiza
datelor. Chestionarul va fi aplicat progresiv, în mai multe etape ale parteneriatului;



O.I.2 – Formare online: Platforma interactivă REC;



O.I.3 – Formare REC: îmbunătăţirea abilităţilor emoţionale, interpersonale şi
relaţionale ale celor 100 de cadre didactice din grupurile de lucru pilot;



O.I.4 – E-book „REC: Ghid metodic”, care va cuprinde cercetare, va reprezenta un
instrument pedagogic şi psihologic pentru cadre didactice;



O.I.5 - E-book „Oue Experience Towards the Implementation of a European project”sinteza activităţilor celor 2 ani de proiect.

