Titlul proiectului: FOR-LIFE Forum theatre - a Learning Instrument for Education
Durata: 24 luni (1 septembrie 2014 – 31 august 2016)
Coordonator proiect: Colegiul Național ,,Garabet Ibraileanu"
Profesor coordonator proiect: Oana Vulpe
Parteneri:


Anamur Anadolu Lisesi, Anamur, Turcia



Vocational School of Forestry and Carpentry “N.Haitov”, Varna, Bulgaria



IPS Stendhal, Roma, Italia



Liceum Ogolnokszta, Blaszki, Polonia



Gimnazija Ptuj, Ptuj, Slovenia

Proiectul pornește de la necesitatea elevilor de a-și dezvolta competențele cheie achiziționate prin
intermediul educației formale în scopul dezvoltării personale și profesionale, dar și al unei mai bune
inserții pe piața muncii.
Proiectul are ca scop dezvoltarea de competențe de baza și transversale, în particular a celor de
comunicare în limbi străine, de utilizare a calculatorului și antreprenoriale prin intermediul unor
metode inovative de educație non-formală de tipul teatrului forum. În acest fel, procesul educațional
devine mai atractiv, având o abordare participativă și interdisciplinară, în conformitate cu așteptările și
dorințele elevilor și părinților, dar și cu specificul pieței muncii.
Elevii implicați vor fi, pe rând, scenariști, regizori, actori și spect-actori activi care vor deprinde
abilități de lucru în echipă, de a vorbi în public într-o limbă străină și de a improviza pe scenă.
Profesorii vor coordona piesele de teatru forum pentru disciplinele pe care le predau, acestea devenind
ulterior exemple de bune practici în ghidul metodologic de utilizare a teatrului forum ca metoda
didactică non-formală.
In cadrul proiectului sunt puse în scenă două mini-festivaluri cu teme alese în urma unei cercetări
inițiale cu privire la interesele adolescenților. Spre finalul proiectului va fi realizat ghidul metodologic
de prezentare a metodei non-formale de învățare/evaluare teatru forum care va fi distribuit tuturor
partenerilor. El va constitui un suport didactic pentru orele de dirigenție și de specialitate, pentru
abordarea unor teme legate de interesele adolescenților și de specificul materiei predate.
Număr de elevi participanți: 36
Număr de profesori participanți: 30
Suma propusă pentru finanțare pentru intreg proiectul 215,807 euro

