
  Dreptul de participare la seminarul de contact a fost obţinut de către directorul 

colegiului prof. Rodica Popescu în urma evaluării  de către Agenţia Naţională de 

Proiecte şi Programe Educaţionale  din România a aplicaţiei depuse  pentru tema 

,,Early School Leaving,, ( Părăsirea timpurie a şcolii). Acest seminar a fost 

destinat directorilor de instituţii şcolare din ţările UE organizat de Agenţia 

Naţională din  Bergen Norvegia-SIU –Senter For Internasjonalisering Av . 

 

SEMINAR DE CONTACT 

 

 

ACŢIUNEA CHEIE 2-TCA  BERGEN NORVEGIA 15-18 NOV.2014 

TEMA SEMINARULUI,, EARLY SCHOOL LEAVING,, 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Seminarul a fost minuţios organizat având ca 

scop crearea şi promovarea de parteneriate 

strategige Regio în domeniul educaţiei axate pe 

reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. 

    SIU este o organizaţie de cunoaştere şi de servicii, 
cu misiunea de a promova şi facilita cooperarea, 
standardizarea, mobilitatea, precum şi depăşirea 
barierelor culturale în comunicare şi de schimb în 
domeniul educaţiei pe plan internaţional. Centrul este 
o agenţie oficială a Norvegiei pentru programe şi 
măsuri internaţionale legate de educaţie. Este 
comandat de mai multe organizaţii publice naţionale 
şi internaţionale pentru a administra programe în 
cadrul tuturor nivelurilor de învăţământ.  

 

        Numele oficial al SIU în alte limbi:    Norvegiană: Senter 
pentru internasjonalisering av utdanning . Persoanele de 
contact Saille Bozec,Kari Jstebo,, Vigdis Berg şi Anna Lena 
Yammer au transmis prin e-mail erasmusplus@siu.no  
documente privind programul zilnic de desfăşurare a 
seminarului şi informaţii practice pentru perioada de desfăşurare 
a seminarului Alte materiale suport le-am primit într-o mapă la 
sosire odată cu înregistrarea pentru seminar. Programul de 
desfăşurare preciza persoanele care urmau să susţină 
informaţional şi practic seminarul. Printre personalităţi s-a aflat 
şi ministrul educaţiei al Norvegiei. 
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 Obiectivele propuse au fost atinse prin 

activităţile realizate deoarece: 

 - programul a fost respectat întocmai 

 - informaţiile au fost riguroase 

 - participanţii au dovedit foarte mult interes şi 

au avut o implicare foarte bună 

 - a existat diversitate  privind tipul de 

instituţie care să se implice pentru a reduce 

fenomenul de părăsire timpurie a şcolii de 

către tineri 

- a existat confort 

- a existat logistică adecvată 

 - a existat disponibilitate pentru lucrul în 

echipă , pentru proiectare şi pentru 

parteneriat  

 

     - Voi disemina informaţiile acumulate în 

consiliul profesoral şi în consiliul de administraţie 

din colegiu ,în consiliul elevilor , în orele de 

dirigenţie , în şedinţele cu părinţii la cercurile cu 

directorii de gimnazii , licee şi colegii din judeţ. 

  -  Voi posta un reportaj pe site-ul şcolii cu tema 

,,Munca mea , timpul meu , educaţia mea,, 

  -  Voi realiza un seminar de contact pe această 

temă cu elevii claselor a –XI-a de la colegiul meu 

şi de la un liceu tehnologic din Ploieşti 

  -  Voi realiza o dezbatere cu echipele de debate 

din colegiu cu această temă 

  -  Voi cuprinde în programul managerial  ca 

obiectiv creşterea gradului de adaptabilitate , 

diversificarea instrumentelor şi metodelor 

remediale pentru menţinerea şă reintegrarea în 

educaţie a grupurilor vunerabile. 

 

Îmi propun să conving şi să motivez prin exemplul personal un număr din ce in ce mai 

mare de profesori colegi din colegiu pentru a crea şi promova  în parteneriat strategic 

cu  şcoli şi instituţii educative din Europa ,  proiecte care să reducă considerabil 

abaterile de la construirea educaţiei tinerilor noştri. Vom construi cel putin 2 proiecte 

cu această temă pe care le vom înscrie în aplicaţia Erasmus+ în domeniul şcolar ca 

promotor sau partener la următorul termen limită din 2015. 

 Rezultatele proiectelor , experienţa şi buna practică de care voi beneficia le voi folosi 

pentru prevenirea abandonului şi a esecului şcolar. 

 


