Parteneritatul proiectului
Coordonator
Rezultatele proiectului
Macro-analiză a cadrului scolar privind
fenomenul de abandon, lipsă de motivație,
pentru învățare, relaționare socială,
dependențe;
Integrarea și adaptarea modelului
Peer2Peer în context național;
Îmbunătățirea
calității
procesului
educațional prin formarea tuturor
actorilor
implicați
(elevi,
cadre
didactice,
părinți,
reprezentanți
companii);
Cum să definească și să pună în aplicare
un sistem de management al calității în
activitatea de predare orientată spre
facilitarea integrării elevilor din grupuri
vulnerabile
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PEER2PEER TUTORING:
Transfer de metodologie și strategii
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PEER2PEER TUTORING

PEER2PEER TUTORING
Ce reprezintă educaţia „peer to peer”
Educatia „peer to peer” sau „educaţia de la egal la
egal” vine în completarea educaţiei formale, care de
cele mai multe ori nu ţine cont de realitatea şi viaţa
internă a tânărului. Educaţia între egali implică de
obicei, cu ajutorul membrilor unui anumit grup
efectuarea unor schimbări, printre alți membri ai
aceluiași grup. Educația la egal la egal este adesea
folosită pentru a efectua schimbări la nivel individual
prin încercarea de a modifica unei persoane
cunoștințe, atitudini, convingeri, sau comportamente.
Educatia „peer to peer”
ajută la crearea unei
deschideri pentru învăţare, pentru lume şi implicit,
pentru evoluţie.
Domenii de intervenţie
Instituţii de educație, învățământ profesional şi
tehnic, insituții de formare profesională, profesori,
formatori, elevi din grupuri vulnerabile
Activitatea de formare profesori/elevi;
Consiliere, orientare şcolară, îndrumare;
Ambele procese sunt destinate tuturor elevilor, cu
accent special pentru cei cu risc de excludere, din
medii dezavantajate, risc de abandon;

Implementarea modelului duce la dezvoltarea unui sistem
al managementului calității specific elevilor din grupuri
vulnerabile cu risc de abandon, permițând o altă abordare a
standardelor ISO. Scopul proiectului este ambițios şi
vizează sistemul calității prin împărtășirea experiențelor
şcolilor care au aplicat modelul educația peer2peer.
Scopul proiectului
Adaptarea și transferul modelu lui socio cognitiv
de educație peer tutoring al institutului coordonator
în școlile partenere;
Optim izarea modelu lui și adaptarea în
școlile pilot din Italia, România, Turcia;
Schimb de bune practici;
Definirea unui sistem simplu și o utilizare
simplă de indicatori de monitorizarea și
măsurarea rezultatelor obținute în urma
experimentarii și evaluării eficienței modelului
peer2peer ;

Obiectivele proiectului
Transferabilitatea educației peer2peer în context local,
în scopul de a acoperi orice lacune metodologice şi/sau
a spori eficacitatea celor existente;
Reconsiderarea modelului în funcție de necesitățile
exprimate în școlile VET partenere;
Dezvoltarea abilităților/competenţelor pentru utilizarea
metodologiei la profesori şi elevi ”tutori”ca urmare a
activității de creştere a gradului de conştientizare şi
instruire internă/ externă în ”cascadă” în diferite
contexte educaţionale;
Integrarea şcolară şi incluzine socială a elevilor cu risc
de eşec şcolar, social, abandon.

"Disclamer: Acest proiect a fost finanţat cu
sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai
punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este
responsabilă
pentru
eventuala
utilizare
a informaţiilor pe care le conţine.
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