Pilotarea sistemului de învățare InnoSchool
Ce este sistemul de învățare InnoSchool (ILS)?
11 parteneri din 9 țări europene dezvoltă și implementează un sistem de învățare inovativ în
vederea consolidării inovației sociale și a spiritului antreprenorial al elevilor de liceu (16 – 18
ani).
Sistemul de învățare InnoSchool (ILS), dezvoltat printr-un proces participativ ce implică
administrația publică, colegii, liceele, actori din mediul de business și organizații sociale, are ca
obiective:





creșterea conștientizării legate de nevoile sociale actuale,
încurajarea inovației prin identificarea de soluții inedite
valorificarea ideilor prin activități de antreprenoriat
implementarea unui mediu de învățare axat pe dezvoltarea de aptitudini și competențe
antreprenoriale.

De ce este unică pedagogia Innoschool ?
InnoSchool (ILS) combină învățarea tradițională din clasă cu elementele digitale pentru a se plia
mai bine cerințelor secolului 21.
Unicitatea sa constă în 5 piloni principali:
(1) Jocul educațional digital pentru stimulare online a inovării sociale și antreprenoriale va fi
combinat cu sesiuni de predare, ghidare și reflecție susținute de profesori în vederea
maximizării impactului educațional printr-un proces de învățare experiențială.
(2) Activitățile de tip social media și competițiile interșcolare reprezintă un plus de atractivitate
pentru elevi.
(3) Echilibru în combinația dintre predarea tradițională și simulările online.
(4) Ghidare pas cu pas și workshop-uri pentru profesori.
(5) Design incluziv și un proces participativ de dezvoltare a ILS. Astfel, sunt implicați nu doar
partenerii proiectului, ci și factorii de decizie, liceele și colegiile, reprezentați ai domeniului de
afaceri și organizații locale ce activează în domeniul serviciilor sociale, prin intermediul
grupurilor consultative și a focus grupurilor.

InnoSchool este deja în atenția publicului!
Datorită caracterului unic și inovator, InnoSchool a captat atenția autorității de management,
fiind prezentat factorilor interesați la numeroase conferințe și seminarii internaționale, dar și la
evenimente locale, teritoriale. Partenerii proiectului sunt sprijiniți de către factorii de decizie
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naționali și regionali interesați de pedagogia InnoSchool, care deopotrivă vor monitoriza și
sprijinii pilotare InnoSchool în țări din regiunea Dunării.

Cum sunt școlile sprijinite de InnoSchool?
În urma finalizării InnoSchool va avea loc validarea rezultatelor printr-un program pilot derulat
în 9 țări, cu implicarea a peste 90 de profesori și a aproximativ 1800 de elevi. Unitățile de
învățământ vor beneficia de sesiuni de instruire pentru profesori, precum și dreptul de a utiliza
pedagogia InnoSchool în mod gratuit.

Când va ava loc pilotarea?
Pilotarea va avea loc în semestru al doilea din anul școlar 2019-2020.

Care este durata pilotării?
5 săptămâni/2 activități online + 45 de minute de activități offline pe săptămână în versiunea
scurtă.

Care sunt cerințele minime pentru participare?
O sală cu minim 10 calculatoare (Internet Explorer 10 +) și cel puțin un profesor interesat să
participe cu clasa sa sau să coordoneze sesiuni extra-școlare cu mai multe clase.
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