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25.11.2011, Iaşi
Sâmbătă, 26 noiembrie 2011, la sediul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu“ Iaşi va avea loc
reuniunea cadrelor didactice responsabile cu implementarea Proiectului SMILEY (Social Mindedness in
LEarning communitY) în şcolile asociate.
Proiectul, finanţat de U.E. prin Programul de Învăţare Continuă, Acţiunea Programe Comenius
Multilaterale, se desfăşoară în perioada 1.01.2011-31.12.2012 şi urmăreşte promovarea cooperării şi
inovaţiei în domeniul educaţiei sociale. SMILEY are ca grup ţintă elevii cu vârste cuprinse între 10 şi 16 ani
din peste 80 de şcoli asociate celor 7 parteneri de proiect din 5 ţări europene. Partenerii de proiect sunt:
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Catania (instituţie coordonatoare) şi Compania PMF
Training din Italia, Compania Enigma Interactive din Anglia, Compania 4System din Polonia, Directoratul
de Educaţie din Kocaeli, Turcia, Gimnaziul „Adama Asnyka” din Polonia şi Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu“ Iaşi.
În cadrul proiectului vor fi dezvoltate o metodologie educativă, un joc educaţional on-line, o
platformă de învăţare de tip e-learning şi un program de formare destinat cadrelor didactice din şcolile
partenere şi asociate. Prin dezvoltarea jocului on-line şi a platformei de învăţare, cadrele didactice vor
beneficia de sprijin în realizarea educaţiei sociale. Beneficiile şcolilor care vor implementa proiectul
SMILEY nu vor fi vizibile doar în sfera competenţelor sociale, ci şi în dezvoltarea competenţelor digitale şi
de comunicare în limba engleză.
La eveniment vor participa cadre didactice de la şcoli din Iaşi, Suceava, Neamţ şi Vaslui, precum şi
coordonatorul european al proiectului, Augusto Gamuzza, profesor la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea din Catania, Italia. Cu scopul de a abilita cadrele didactice participante în utilizarea
produselor de proiect, în cadrul reuniunii va avea loc şi un seminar de formare susţinut de Augusto
Gamuzza.
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