
Școala care inspiră!
 Când se termină învățarea? Când nu vei mai găsi niciun
răspuns la oricare dintre următoarele întrebări:
 Ce pot să învăț dintr-o întâlnire cu prietenii? Dar dintr-o
excursie/drumeție? Ce învăț de la personajul preferat
dintr-o carte/serial Netflix?? Dar dintr-o competiție
sportivă? Ce învăț dacă privesc stelele? 

 Veți găsi răspunsuri la întrebările de mai sus, dacă acceptați provocarea
de a fi parte a unei școli care învață.  Proiectul  Școala care inspiră!

propune o nouă perspectivă asupra învățării, adaptată intereselor,
pasiunilor și nevoilor școlii. Proiectul pune în prim-plan elevul și abilitățile
sale, oferind o gamă largă de oportunități pentru dezvoltarea acestora.

Cui se adresează? elevilor din ciclul primar, gimnazial, liceal, cadre didactice.

Ce își propune?  -crearea unor comunități de învățare structurate ca

”learning-clubs”;
                               - inițierea unor sesiuni de învățare inter/transdisciplinare;

                               -devoltarea personală a elevilor și cadrelor didactice ca
urmare a implicării acestora în proiect.

ACTIVITĂȚILE  propuse se vor desfășura sub forma unor cluburi de învățare
interdisciplinare, după cum urmează:

Lit&Art club- Redefinirea rolului lecturii ca instrument de dezvoltare

personală și profesională, a dimensiunii estetice și sociale a personalității;
Science club- Implicarea elevilor ca inițiatori ai învățării prin descoperire, prin

experimente și activități practice;

Digital club- Dezvoltarea competențelor digitale în vederea formării

profilului absolventului contemporan;

Sports club- Promovarea sportului ca pârghie a dezvoltării fizice, psihice și

sociale;

Inspire Club (profesori)- Susținerea conceptului de ”life long education” ca

resort motivațional și inspirațional pentru eficientizarea activității didactice.



REZULTATE 
Rezultatele urmărite vizează transformarea școlilor în “organizații care învață” prin
inițierea cluburilor de învățare propuse.

Optimizarea climatului educațional la nivelul instituțiilor școlare prin valorificarea
învățării sociale și prin cooperare.

Dezvoltarea personală a elevilor, dezvoltarea personală și profesională a cadrelor
didactice.

Colectarea unor exemple de bună practică pentru demersuri didactice inter- și
transdisciplinare.

MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE

1.     Înscrierea școlilor prin trimiterea fișei de înscriere către Inspectoratul Școlar
Județean Bistriţa-Năsăud- Prin înscrierea pe linkul
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgDN-u-

6cxqo28KAL1nopMtdYE2_eyFEpjpsQ5zZzdeJnyVA/viewform
școlile optează pentru inițierea acestorcluburi. Fiecare școală va stabili ulterior un plan
de activități ( în conformitate cu specificul unității școlare și interesele elevilor, respectiv
ale cadrelor didactice) – termen pentru completarea formularului 3 decembrie 2021.

2.Desemnarea unui coordonator local pe fiecare școală care participă la proiect.

3.Constituirea grupelor pentru fiecare cerc, desemnarea responsabililor de activități
(coordonatorul/coordonatorii fiecărui cerc- pot fi și elevi).

4.Realizarea unui grafic al întâlnirilor și a planificării.

5.Desfășurarea activităților sub forma de atelier/workshop – ianuarie – aprilie 2022.

6.Valorizarea rezultatelor – modalități de valorizare se stabilesc la nivelul fiecărei școli
implicate în proiect (expoziții, serbări, concurs cu premii etc) – mai 2022.

7.Elaborarea raportului de activitate de către coordonatorul local, eliberarea
adeverințelor de participare/diplomelor – iunie 2022.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgDN-u-6cxqo28KAL1nopMtdYE2_eyFEpjpsQ5zZzdeJnyVA/viewform

