Learning to learn by teaching ( L2LbyTe 2), 2015-2017
PREZENTAREA PROIECTULUI
Colegiul Tehnic Energetic din Constanța este partener și beneficiar în Proiectul Erasmus +
Learning to learn by teaching ( L2LbyTe 2), 2015-2017, finanțat de Comisia Europeană pe axa
KA 2- Strategic Partnerships for adult education, cu numărul de identificare 2015-1IT02-KA204-014847.
Coordonatorul proiectului european este Universita Degli Studi Della Tuscia din Viterbo,
Italia, proiectul având 8 parteneri din 7 țări: Italia, Grecia, Portugalia, Danemarca, Belgia, Anglia
și România. Proiectul asigură sustenabilitatea unui proiect Grundtvig anterior, desfășurat în
perioada 2012-2014, Learning to learn by teaching, și continuă activitățile metodologice și de
cercetare și inovare didactică desfășurate în cadrul altor proiecte cu finanțare europeană: Vintage
și A.L.I.C.E.
Obiectivul proiectului este eficientizarea metodologiei didactice adresate în special învățării
adulților prin realizarea de knowledge clip-uri, o tehnică de comunicare modernă implicând
utilizarea tehnologiei informatice. La nivelul conceptelor metodologice, proiectul dezvoltă o
cercetare a evoluției conceptelor de family literacy, digital storytelling, intergenerational
learning, authentic learning, transformational learning, digital learning.
Proiectul se adresează în special cadrelor didactice participante, dar și elevilor adulți, care vor
contribui la realizarea unor produse de proiect ( de exemplu, a knowledge clipurilor); acestea vor
fi diseminate ca exemple de bune practici profesorilor colegiului, dar și celor interesați.
Produsele finale sunt Ghidul electronic despre cercetarea realizată de profesori și un
metaknowledge clip despre demersul metodologic. Knowledge clip-urile oferă informații
specifice într-un format atractiv, pe care profesorul îl poate modifica și reconfigura permanent, în
corelație cu obiectivele operaționale ale scenariului didactic. Aceste materiale multimedia pot fi
preluate ca atare și integrate în procesul didactic sau pot fi create de profesor sau chiar de către
elevi, astfel încât să servească punctual unor secvențe didactice specifice și să orienteze demersul
didactic.
La nivelul implementării proiectului european, Colegiul Tehnic Energetic are ca
responsabilități specifice, pe lângă cele generale, gestionarea semnificației și evoluției
conceptului de family literacy, corelat cu early literacy, intergenerational literacy și emergent
literacy, precum și managementul diseminării și exploatării rezultatelor proiectului.
După acordarea grantului, Colegiul Tehnic Energetic a validat în Consiliul Profesoral din
02.09.2015 și Consiliul de Administrație din 07.09.2015 Comisia de implementare a Proiectului
prin Decizia nr. 3/07.09.2015.

Pentru derularea activităților de proiect, dar și a diseminării și valorizării rezultatelor,
membrii echipei utilizează platforma moodle a universității coordonatoare, unde sunt postate
materialele metodologice, discuțiile, minutele Reuniunilor de proiect, alte produse ale
proiectului: https://moodle.unitus.it/progetti.
Echipa de proiect a Colegiului Tehnic Energetic din Constanța, alcătuită din prof. MariaMagdalena Manțu (coordonatorul local), Director prof. Claudia Nițu, prof. Adriana Ciocan, prof.
Nicoleta Banu, prof. Camelia Grigoreanu ( care au participat și la activitățile proiectului
Grundtvig precedent), prof. Adina Pițigoi, prof. Gabriela Măgîrdicean, prof. Claudia Spălățelu și
contabil șef ec. Daniela Ionescu, a realizat un Plan de acțiune pentru proiectul Erasmus +
L2lByTe 2, nr. înreg. 1506/01.10.2015, în care au fost stabilite atribuțiile și responsabilitățile
membrilor de proiect.
Prima reuniune de proiect a avut loc la Erice, în Sicilia, în perioada 2-5.10.2015, la aceasta
participând 3 profesori ai colegiului- Magdalena Manțu ( coordonatorul local), Adriana Ciocan și
Nicoleta Banu, alături de Directorul instituției, prof. ing. Claudia Nițu.
Pentru această Reuniune de proiect, echipa a pregătit și prezentat un PPT despre colegiul nostru,
despre grupul țintă, despre avantajele participării la primul proiect, despre așteptările de la
acesta; Planul de acțiune și valorizare a rezultatelor proiectului ( deoarece echipa este
responsabilă cu managementul diseminării proiectului la nivel european) împreună cu echipa
Colegiului Ion Ghica din Târgoviște, unul dintre partenerii de proiect și logo-ului proiectului,
care a fost agreat de întreaga echipă de proiect la nivel european.Au avut loc workshopuri zilnice
pe tema creării unui knowledge clip eficient, stabilirea atribuțiilor specifice, a avut loc o
dezbatere privind utilizarea instrumentelor TIC în predare -învățare și a rolului profesorului.
Coordonatorul a oferit lămuriri asupra gestionării bugetului de proiect.
Activitățile proiectului pot fi urmărite pe http://l2lbyte2.weebly.com.
Coordonator local, prof. Magdalena Manțu

