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Stimați colegi, 

  

Casa Corpului Didactic Olt organizează în Ungaria (Gyor), în perioada 31.05-04.06.2018, Workshop-

ul Internațional „Valori educaționale europene în școala secolului XXI”.   

 

Argument: 

Viitorul Europei este urban! Potrivit UNESCO, în 50 de ani, 90% din populația lumii va trăi într-un 

mediu urban. În multe părți ale Europei acest lucru este astăzi un fapt. Este momentul potrivit să începem să 

explorăm orașele și să le folosim ca resursă în predare și învățare. 

Locul unde ne-am născut, la fel ca oamenii pe care îi întâlnim pentru prima dată, formează baza propriei 

noastre imagini și identități, un element esențial în a ne face să fim cine suntem. Această combinație ne oferă 

limba sau dialectul nostru regional, mândria noastră civică, sentimentul nostru de apartenență. Oamenii care 

participă la un mod de viață urban dezvoltă modalități de citire a orașului. Ei simt orașul. Ei pot simți pulsul 

orașului, îi citesc atmosfera. 

Citirea orașelor oferă cadrelor didactice competențe și resurse care le vor permite să investigheze 

Europa prin orașele sale, explorând o serie de aspecte ale identității culturale și comparând diferitele identități 

exprimate de alți europeni. 

Cursul se adresează personalului didactic implicat în educația formală și non-formală.  

 

Competențe dobândite: 

Dezvoltarea metodelor OUTDOOR de „lecturare/citire” a unui oraș 

Dezvoltarea competențelor care permit observarea, analizarea, interpretarea, prezentarea aspectelor 

orașului și utilizarea în propria strategie didactică de predare OUTDOOR  

Politici educaționale europene 

Urbanism și cetățenie europeană 

Metode de învățare alternativă în școlile europene 

Înțelegerea modului în care orașul, în sine, poate fi folosit ca un ajutor în predare – învățare  

Creșterea alfabetizării vizuale de înțelegere a unui oraș 

Dezvoltarea competențelor care permit contestarea stereotipurilor 

 

Activitățile de formare sunt oferite în regim de gratuitate de către Casa Corpului Didactic Olt; 

contravaloarea serviciilor turistice (transport, cazare, masă, vizite) se va achita direct la agenția de turism 

parteneră, în baza contractului cu turistul și a documentelor aferente (bon de comandă, factură fiscală), la orice 

sucursală a Băncii Transilvania, în EUR sau RON (cursul BNR din ziua facturii + 2% comision de risc valutar). 

 

Vă rugăm să ne transmiteți opțiunea dvs. de participare până la data de 30.04.2018, completând 

formularul:  clic aici!!! 

 Locurile sunt limitate; confirmarea se va face în funcție de ordinea înscrierilor.  
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Agenda   

WORKSHOP-ULUI  EDUCAȚIONAL - UNGARIA 

„Valori educaționale în școlile europene - EYE, metodă de învățare OUTDOOR” 

31.05 – 04. 06.2018 

Tarif : 175 EUR/pers 

Ziua Ora/ 

Interval orar 

Activitatea 

Ziua 1/ 

31.05.2018 

21.00 Plecare din Slatina cu autocarul către Ungaria, pe traseul: Slatina – Sibiu – 

Deva -  Arad – Budapesta – Gyor ( 830 km) 

Ziua 2/ 

01.06.2018 

În jurul prânzului Sosire la Gyor 

12.00 - 18.00 Învățare outdoor Gyor  

18.00 - 20.00 Workshop în sala de conferințe a hotelului 

Ziua 3/ 

02.06.2018 

Toată ziua Învățare outdoor Gyor 

Toată ziua Opțional: excursie la Viena (30 EUR/pers – tarif valabil pentru 40 de 

partticipanti) 

Ziua 4/ 

03.06.2018 

09.00 - 11.00 Workshop în sala de conferințe a hotelului 

11.00 - 24.00 Plecare spre Budapesta. Tur de oraș 

Învățare outdoor Budapesta 

Seara, opțional, Croaziera pe Dunare by night (30 euro – include cina festivă 

bufet cu băuturi / tarif valabil pentru 40 de participanți).  

Ziua 5/ 

04.06.2018 

09.00 - 12.00 Schimb de experiență cu o școală din orașul Gyor; schimb de bune practici cu 

colegii maghiari 

13.00  Plecare spre România pe ruta Gyor - Budapesta – Arad – Sibiu – Slatina. 

Sosire în cursul nopții  în funcție de condițiile de drum și de formalitățile 

vamale.  
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