Proiect Erasmus+, KA1,
”Mobilités pour l'amélioration du climat scolaire (MAX)”
În perioada 22-26 octombrie 2018, se derulează în diferite unități de învățământ din județul
Sălaj proiectul finanțat prin Programul european Erasmus+, KA1, ”Mobilités pour
l'amélioration du climat scolaire (MAX)”cu participarea unei delegații franceze din partea
Academiei din Créteil, Franța, formată din inspectori și directori școlari.
În calitate de partener și organizație de primire, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj dorește
să facă cunoscute participanților francezi la stagiul de job shadowing organizat în unitățile de
învățământ din Zalău și Jibou, bunele practici din comunitățile educaționale, modul
de implicare a autorităților locale, a agenților economici, a colaboratorilor și partenerilor
educaționali în ameliorarea climatului școlar (Primăriile din Zalău și Jibou, Grădina Botanică
” Vasile Fati” Jibou, Companiile Tenaris Silcotub și Michelin din Zalău).
Programul stagiului cuprinde o mare diversitate de activități: vizite la Inspectoratul școlar
Județean Sălaj și în școli din municipiul Zalău: Școala Gimnazială ”Porolissum”, Liceul
Tehnologic ”Mihai Viteazul”, Gădinița ”Ion Creangă”, precum și în alte școli din județul Sălaj:
Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Jibou”, Liceul Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou, Școala
Gimnazială ”Marcus Aureliu” Creaca, Clubul Copiilor Jibou, participare la ore și activități
extrașcolare, întîlniri cu autoritățile locale, schimb de bune practici cu inspectorii școlari,
directorii și profesorii din școlile vizitate, discuții cu elevii și părinții acestora, observarea
vieții școlare (orar, organizare, conducere, programe, formarea continuă a profesorilor în
aria tematică a proiectului, asigurarea securității bunurilor și a persoanelor, implicarea
părinților, dinamica și strategiile de echipă, sancțiunile dișciplinare, funcționarea consiliului
elevilor, practicile pedagogice în legătură cu ameliorarea mediului școlar), activități culturale.
Finalitățile proiectului sunt: reflecția la diferite nivele asupra ameliorarii climatului școlar,
plusvaloarea adusă de deschiderea europeană și întărirea formării continue a cadrelor.
Impactul așteptat este de creștere a competențelor inspectorilor, directorilor și a cadrelor
din rectorat de avea o privire mai largă asupra practicilor legate de climatul școlar, care ar
putea fi transferate în planurile de formare academică ale organizației de trimitere,
Academia din Créteil.
Participanții vor realiza observarea după o gilă prestabilită, vor întocmi un raport de stagiu,
vor realiza o sinteză a rapoartelor personale și vor primi atestate de participare.

