VERSLAG

ERASMUS + NAIS
LATVIA
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Între 7 - 14 Octombrie a avut loc întânirea
din cadrul proiectului ”Erasmus + Nais”. De
această dată au plecat 4 profesori în
Letonia. (Dl. Smit, Dl. Pacquee, Dna
Kathleen și Dra Gitte). Erau curioși să afle
mijloace de lucru pentru incluziune,
imigranți, abandon școlar și diferențe de
nivel în cadrul unei clase.

Sâmbătă dimineața devreme au zburat la
Riga, capitala Letoniei. La sosire au
închiriat o mașină și au pornit spre
Tukums. Au ajuns, au despachetat rapid și
s-au întors la Riga. După o scurtă
plimbare și o masă delicioasă s-au întâlnit
cu prietenii croați. Au stat la povești și la
o cafea și s-au întors cu toții la Tukums.

A doua zi dimineață după micul dejun s-au
întors la Riga. De această dată cu trenul
împreună cu Aiva (partenera de proiect din
Letonia). Din păcate, vremea nu a fost
bună, a plouat tare. Am intrat la Muzeul de
Artă. O clădire impresionantă din exterior
dar mult mai frumoasă în interior. Alături
de partenerii din Croația am descoperit
lucruri noi, ne-am plimbat prin capitală și
la final ne-am întors cu trenul la Tukums.

Luni ni s-au alăturat partenerii din
România. Am vizitat școala Aivei. Suntem
primiți de directoare și alți colegi. Este o
școală cu învățământ la distanța, șansa a
doua, așa încât nu sunt prea mulți elevi cu
frecvență. Sunt 420 elevi care învață pe o
platformă digitală pentru a obține diploma
de absolvire.
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După o prezentare a fiecărei țări, d-ra Gitte a prezentat
metodele de predare centrate pe elev din școala
noastră. Dl Smit a prezentat faza introductivă a
modulului de Imprimerie (serigrafie). Dl Paquee a
prezentat platforma pe care lucrează profesorii ”School
Online”.
Toți partenerii au solicitat o prezentare mai aprofundată
a metodelor noastre.
După amiază am făcut un tur ghidat la un castel din
împrejurimi, apoi am avut timp liber pentru pregătirile
zilei următoare.

Marți am fost la școala Tukums1 unde am participat la o prezentare a platformei
Moodle. Dl Paquee și dra Gitte au asistat la o lecție de limba rusă și istorie
pentru a înțelege platforma. Dna Kathleen și dl Smit au avut o ședință a managerilor de
proiect pentru raportare pe Mobility tool.
A urmat o prezentare a unei
reprezentante Oxford University Press,
D. Miska cu tema ”A învăța să înveți și
potențarea abilităților de învățare ale
elevilor” .
Am vizitat o școală din Tukums și am
participat la o lecție de muzică. Am fost
promovați cu toți la muzică și dans.

O nouă zi:plouă. Ascultăm o prezentare despre
școala noastră despre ”Time Out” și parteneri
exteni făcută de dl. Totte și prezentată de dl.
Paquee. Acesată prezentare a iscat multe
discuții dar, timpul fiind scurt, nu am putut
intra în detalii. Păcat !

După masă am vizitat Slokenbekas Manor Museum.
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Se apropie sfârșitul. Joi am aflat despre Learning Apps. Cum putem include
digital elevii școlii noastre?
Am vizitat o școală cu elevi cu nevoi speciale. Modul de lucru și numărul elevilor
diferă față de școala noastră.
După masă am vizitat
Durbes
Manor,
iar
la
sfârșitul vizitei am avut
parte de un concert susținut
de un trio muzical. Minunat”
Și am ajuns la ultima zi. Am
împărtășit
idei
despre
digitalizare, am avut întâlnirea
coordonatorilor. Sunt câteva
idei pe care le putem utiliza.
Seara a fost cina festivă urmată
de bowling. Ne-am retras
devreme (cu excepția dlui
Paquee) pentru că urma să ne
trezim devreme ca să ne
întoarcem în Belgia.
Am reușit să îl trezim la timp.... altfel dl Paquee ar fi trebuit să mai stea o zi în
Letonia.
În Martie este planificată o vizită în România. În Mai toți partenerii vizitează
școala noastră. Suntem curioși ce ne așteaptă? Citiți în rapoartele viitoare!
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