Golden
Ratio
Teaching

Parteneri în cadrul
proiectului
CUBUFOUNDATION (FOUNDATION FOR
DEVELOPMENT OF THE CULTURAL AND
BUSINESS POTENTIAL OF CIVIL SOCIETY)
– COORDONATOR (BULGARIA)
www.cubufoundation.com

Proiectul este dezvoltat sub
egida programului Еrasmus+
(Parteneriate strategice pentru
educație școlară)

39 SECONDARY SCHOOL “PETAR
DINEKOV” – PARTENER (BULGARIA)
www.39sou.eu

CREF – CENTRO DE RECURSOS
EDUCATIVOS E FORMAÇÃO – PARTENER
(PORTUGALIA)

Contact

www.cref.pt

FUNDATIA EUROED – PARTENER
(ROMÂNIA)
www.euroed.ro

PIXEL – ASSOCIAZIONE CULTURALE –
PARTENER (ITALIA)

Fundația EuroEd
Strada Florilor 1C, Iași, România
+40-232-252.850 / +40-743.180.284
office@euroed.ro
https://www.euroed.ro/

Numărul de referință:
2020-1-BG01-KA201-079006
Durata proiectului:
01.11.2020 – 30.04.2022
(18 luni).

www.pixel-online.net

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI –
PARTENER (ITALIA)
www.cironi.prato.gov.it

4O DIMOTIKO SCHOLEIO NEON
MOUDANION – PARTENER (GRECIA)
http://4dim-n-moudan.chal.sch.gr

YOU IN EUROPE NGO – PARTENER
(GRECIA)
www.youineurope.gr

http://golden-ratio-teaching.eu

Scopul principal al
proiectului
Proiectul Golden Ratio Teaching oferă
profesorilor un pachet de instrumente și
metode de predare, aplicabile la clasă, care
corespund stilurilor diferite de învățare ale
elevilor. Metoda ”Golden Ratio” propusă, are
ca scop creșterea gradului de motivare și
implicare a elevilor și sprijinirea profesorilor
în crearea unui cadru de predare atractiv și
inovator. Proiectul propune o trecere de la
clasa centrată pe profesor la cea centrată pe
elev, ceea ce i-ar ajuta pe profesori să aplice
o nouă organizare a procesului și a spațiului
de învățare, astfel încât să fie sporită
curiozitatea elevilor.

Obiectivele proiectului
- Îmbunătățirea abilităților de predare a
profesorilor prin îmbinarea abordărilor
pedagogice, cu scopul de a oferi un pachet
echilibrat de informații, cunoștințe și
competențe elevilor cu stiluri diferite de
învățare.
- Eliminarea rutinei din modul de predare/
învățare care, de obicei, conduce către lipsă
de interes și atenție în rândul elevilor, iar în
rândul profesorilor, un sentiment de
neputință și lipsa scopului.
- Sprijinirea dezvoltării competențelor cheie
și încurajezarea creativității în rândul elevilor,
prin introducerea unei ideologii de predare
care să fie atrăgătoare și utilă pentru toate
tipurile de învățare și, prin urmare, să scadă
numărul celor care abandonează timpuriu
școala din cauza rezultatelor slabe și a lipsei
de motivație.

Activități în cadrul
proiectului
"Profesorii sunt coloana
vertebrală a societății. Fără
profesori și devotamentul
lor, nu putem avea progres.
Pentru a avea succes în
activitatea de predare,
profesorii trebuie să fie
inspirați, creativi și motivați.
Golden Ratio Teaching
aduce inspirația,
creativitatea și motivația în
procesul de predare al
profesorilor."

Pregătire
Proiectul implică în mod activ școli și profesori
– un minimum de 5 școli din fiecare țară, cu
minimum 2 profesori pe școală.
Testarea nivelurilor de competențe cheie și
stilurilor de învățare predominante ale elevilor
implicați.

Dezvoltarea setului de instrumente Golden
Ratio Teaching
O activitate cheie este dezvoltarea setului de
instrumente Golden Ratio Teaching, disponibil
gratuit pentru utilizare de către părțile
interesate. Setul de instrumente include toate
metodele și abordările testate, ilustate descriptiv, dar și în format video, cu instrucțiunile
necesare pentru aplicabilitatea la clasă. Acesta
va fi modul în care materialele și abordările
propuse vor fi furnizate și profesorilor.
Prin procesul de testare continuă a abordărilor
didactice propuse ne vom asigura că impactul
dorit asupra beneficiarilor finali ai proiectului elevii - este de asemenea atins, ținând cont și
de sustenabilitatea și obținerea cunoștințelor
pe termen lung.

Activități de formare
Mai mult decât a oferi inspirație și cunoștințe,
scopul lor este de a se asigura că toți partenerii
au atins un nivel de competență în practicarea
tuturor metodelor propuse de proiect, pentru a
putea să le utilizeze în mod durabil cu
reprezentanții grupurilor țintă după
finalizarea proiectului.

