Lansarea proiectului
“Creșterea calității și accesului la educație în zona transfrontalieră
prin perspectiva inovativă a învățării accelerate” - ALEG
Centrul de Resurse pentru Educație și Familie ”Doxamus” (Iași, România), în parteneriat cu Filiala din Moldova a Asociației
Amici deiBambini a dat start proiectului ”Creșterea calității și accesului la educație în zona transfrontalieră prin perspectiva
inovativă a învățării accelerate” – ALEG.
Proiectul, cu nr. de referință 2SOFT/1.1./17 a demarat la 01.10.2020 și va fi implementat timp de 18 luni în municipiile Iași
(România) și Chișinău (Republica Moldova) cu un efect de oglindă, propunând specialiștilor din domeniul educațional noi
abordări și tehnici de învățare, axate pe învățarea accelerată.
Învățarea accelerată este ansamblul de cercetări, tehnici, metode, resurse și teorii aplicate pentru a crește, facilita și
accelera capacitatea de a învăța, profitând de toate resursele corpului și ale mediului într-un mod natural și prietenos, pentru
a dezvolta potențialul enorm al creierului.
În cadrul proiectului, cele 2 echipe de implementare vor:
- stabili și consolida colaborări transfrontaliere autentice prin schimb de experiență în domeniul învățării accelerate,
editând un ghid de bune practici care va deveni accesibil pentru toți specialiștii din domeniu;
- crea și dota 2 Centre de Resurse pentru Învățarea Accelerată în scopul dezvoltării și aplicării a 3 programe specifice
de învățare accelerată prin activități de educație non-formală;
- promova activitățile non-formale de învățare accelerată în rândul a 500 copii și 200 cadre didactice din 20 școli din
mediul rural.
Bugetul total al proiectului este de 199.185 Euro, bani alocați de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional
Comun România – Republica Moldova 2014-2020.
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Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi:
Mirela Claudia Dracinschi,
manager de proiect, CREF ”DOXAMUS”
Tel. 00 40742154545
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Acestproiecteste finanțat
de UniuneaEuropeană

„Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre care au decis să-şi
unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani
de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate,
democraţieşi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diversitatea culturală
şilibertăţile individuale.
Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi valorilor
cu statele din afara graniţelor sale”.

