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Life Education este un proiect inițiat de Claudia Cochină și dezvoltat în
colaborare cu Asociația Aproape de Tineri și Fly High. Dorința noastră este
implicarea activă în comunitatea locală și promovarea exemplelor bune în
educație pentru profesori, educatori, părinți și copii. Life Education este despre
oameni care aduc valoare în sistemul de educație românesc.
Anul acesta, în mijlocul unei perioade pline de provocări, am reușit să
transmitem Life Education LIVE din studioul nostru din Craiova. Ne-am bucurat
nespus să vedem comunitatea minunată de profesori și invitați din diferite
părți ale Europei: Regatul Unit, Irlanda, Italia, Polonia, Germania și România.

Îi putem inspira pe elevii noștri
doar
dacă
ne
dezvoltăm
continuu atât pe plan personal,
cât și pe plan profesional.
Învățarea ne crește frumos pe
toți.
CLAUDIA COCHINĂ
Fondatorul Life Education
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Claudia Cochină
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Claudia Malcomete

Paul Robinson

Dr. Miriam O'Regan

Profesor ESL, British Council Romania

Profesor ESL , Brooke House College, UK

Universitate de Tehnologie, Dublin, Irlanda
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HELEN O'DONOGHUE
‘’Nu rata oportunitățile care pot apărea chiar și într-o situație
critică.’’ Helen O'Donoghue, Director Sunridge Associates, Regatul Unit.
Prezența ei în cadrul Life Education ne-a inspirat! Trecem prin una
dintre cele mai importante schimbări în educație și avem nevoie de oameni
optimiști, creativi, oameni cu viziune. Acum avem ocazia să îndrăznim să
facem mai mult, să învățăm din greșeli, să ne adaptăm, să inovăm, să
colaborăm. Să nu irosim această șansă! Avem oportunitatea să creștem, să
schimbăm felul în care învățăm, putem dezvolta noi prietenii și colaborări
între școli sau profesori din întreaga lume, putem adapta curricula școlară
la nevoile elevilor noștri și cel mai important putem renunța la educația de
mărime universală - the ONE SIZE FITS ALL factory!
"Ignoranții secolului 21 nu vor fi cei care nu știu să scrie
sau să citească, ci mai degrabă cei ce nu sunt dispuși să
învețe, să se dezvețe și să reînvețe."

ALVIN TOFFLER
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SARAH ELLIS
Sarah este Manager Senior al Serviciului de Evaluare Cambridge
Assessment English. Îi suntem pe deplin recunoscători pentru
contribuția adusă în cadrul Life Education. Ne-a prezentat o nouă
perspectivă asupra învățării virtuale. Cambridge English pune la dispoziția
profesorilor o mulțime de resurse educaționale (planuri de lecție, jocuri
interactive, materiale digitale, Exam Lift App etc.) pentru clasele noastre
on-line și cursuri de formare și dezvoltare profesională.
https://www.futurelearn.com/partners/cambridge-assessmentenglish
Puteți găsi mai multe resurse și inspirație pentru orele de engleză aici.
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SAM STEVENSON
Sam lucrează pentru British Council România. Cum face el orele
virtuale interesante și relevante pentru elevi? Ne-a împărtășit activități,
sugestii, strategii dar și provocări din propria experiență.
Iată câteva Tips & Tricks:
Folosiți manualele ca instrument de lucru. Sunt de mare ajutor și
putem crea momente de lucru individual. Dacă elevii nu au manuale la
dispoziție îi putem împărți în grupe și le trimitem un fișier cu lecția de
zi.
Încurajați elevii să își exerseze vocabularul prin activități creative: să
recreeze o imagine sau un eveniment prin cuvinte.
Creați elevilor spațiul necesar pentru a învăța singuri prin activități
precum lecturarea unui paragraf din care să extragă cuvinte cheie pe
baza cărora să compună un alt text.
Treziți interesul cu resurse diverse precum WebQuests,
https://myquiz.org/, informații sau întrebări la care să găsească ei
înșiși răspunsurile căutând pe diferite site-uri, etc.
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CLAUDIA MALCOMETE
Claudia este profesor de engleză la British Council România. Ne-a
împărtășit câteva idei fantastice și metode interactive care pot fi folosite la
orele online. Pasiunea Claudiei pentru educație și lucrul cu copiii mici e
contagioasă!
Resurse pentru extra creativitate:
Canva, unde elevii pot crea diferite design-uri grafice, prezentări,
postere și multe altele, cu ajutorul cărora își pot exersa creativitatea.
Kahoot! este o altă modalitate interactivă de a consolida cunoștințele
elevilor noștri. Pot recapitula aspecte teoretice în timp ce dezvoltă un
spirit competitiv sănătos.
Alte
resurse
precum:
https://www.storyboardthat.com/,
https://www.storylineonline.net/, Olympic Games, Padlet, Google
Presentation și https://conceptboard.com.
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PAUL ROBINSON
Paul este profesor ESL la Brooke House College în Regatul Unit.
Ne-a vorbit la Life Education despre impresiile elevilor săi cu privire la școala online și
dorința lor de a reveni fizic la cursuri, de a-și revedea prietenii și de a interacționa cu
profesorii. Într-adevăr, școala virtuală sau în format hibrid vor deveni probabil
normalitate, însă pentru noi este prioritar să ne asigurăm că elevii noștri sunt BINE și
că le trezim interesul și entuziasmul în moduri diverse, adaptate realității de acum.
Avem uneori multe provocări: oboseală, lipsa interesului, probleme tehnice, disciplina,
lipsa resurselor, etc. Paul trage o concluzie pe cât de simplă pe atât de adevărată:
avem nevoie de un program de educație la nivel național, un program dinamic,
antrenant, adaptat unui sistem on-line care să devină o nouă realitate în educație, o
soluție pe termen lung.
Educația se face în echipă. Evenimente ca Life Education ne încarcă de energie și
reaprind dorința de a face mai mult pentru elevii noștri.
“Dragi profesori, faceți o treabă fantastică într-un context
dificil. Voi educați viitorul țării noastre, iar educația e
probabil cea mai importantă parte din procesul de
dezvoltare a copiilor și modalitatea prin care aceștia devin
mai buni . ”
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DR. MIRIAM O'REGAN
Miriam, o persoană caldă care ne inspiră mereu. Anul acesta la Life Education ne-a
vorbit despre metode virtuale pentru șase tipuri de învățare și beneficiile lor. Miriam
și-a construit prezentarea pe latura conversațională a procesului de învățare,
concept dezvoltat de Diana Laurillard:
Achiziția: ascultarea unui podcast, citirea unei cărți, unui articol, vizionarea unui
film, video, demo.
Investigația: cercetare, formulare de întrebări, evalure, analiză.
Discuția: formulare de întrebări și răspunsuri în interacțiune cu colegii, schimburi
de idei, dezbateri.
Practica: rezolvarea unei sarcini de lucru, unui proiect, primirea feedback-ului și
adaptarea conținutului după feedback.
Colaborarea: lucru în echipă în proiecte, peer feedback.
Producerea: elevii își prezintă un proiect, o activitate ce va fi evaluată de profesor.
Pentru descrierea celor șase tipuri de învățare, puteți viziona întreaga sesiune aici.

"Fii bun cu tine și cu elevii tăi. Încurajează-te
pe tine și încurajează-ți și colegii."

DR. MIRIAM O’REGAN
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DESPRE ORGANIZATORI
Fly High celebrează 10 ani de educație. Din 2010 oferim cursuri
de limba engleză și germană pentru copii, atât online cât și față în
față, dar și ateliere de conversație și comunicare avansată pentru
adolescenți folosind metode inovative.
Fly High are o experiență internațională renumită, fiind partenerul
român al Brooke House College, UK și Brooklyn School of
Languages în New York, SUA pentru școli de vară. Suntem de
asemenea parte a Rețelei Europene de Învățare Timpurie a Limbilor
Străine. În colaborare cu British Council România, Fly High este
centru de pregătire, pretestare și examinare Cambridge
Assessment English.
Site: www.flyhighromania.ro
Email: office@flyhighromania.ro
Instagram: @Flyhighromania
Facebook: @Flyhighromania
Youtube: Fly High Romania

Asociația Aproape de TINEri a fost fondată în 2009 cu dorința de
implicare în comunitatea din Craiova și România și cu o puternică
motivație de a ajuta oamenii aflați în nevoie, fiind pe deplin convinși
că tinerii sunt o mare valoare pentru orice comunitate. Aproape de
TINEri a dezvoltat diverse proiecte de-a lungul anilor, de la proiecte
culturale, training-uri și ședințe de consiliere la proiecte sociale și
de mediu. (Învățare prin joacă, Citește și răsplătește, Clubul
Mămicilor, Craciunul Aproape de TINEri, Suntem prețioși,
Răspândește Bucuria Crăciunului, #marțeadarnică etc.). Toate
aceste proiecte au ca obiectiv impicarea tinerilor în implementarea
proiectelor.
Aproape de TINEri este un susținător al schimbării în educație și
este un membru activ al Coaliției Federației pentru Educație.
Site: www.aproapedetineri.ro

POWERED BY
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PARTENERI
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GALERIE
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GALERIE
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VIZIONEAZĂ LIFE EDUCATION 2020
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CONECTEAZĂ-TE CU NOI
Site
www.lifeeducation.ro

Facebook
@LifeEducationro

E-mail
office@lifeeducation.ro

YouTube
Fly High Romania

Telefon
0745 606 809

Adresă
Principatele Unite, nr. 14D
Craiova, Romania
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