


Grant-ul proiectului: 23 280 EURO



• Reducerea nivelului absenteismului școlar în rândul
elevilor școlii noastre

 Dezvoltarea competențelor profesionale a  cadrelor didactice în ceea 
ce privește activitatea la clasă cu elevii ce prezintă risc de abandon școlar;

 Reducerea nivelului insuccesului școlar în rândul elevilor noștri prin 
stimularea interesului participării acestora la cursuri;

 Dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de comunicare și relaționare 
cu elevii și părinții elevilor predispuși spre abandon școlar.

1.11.2019-31.10.2021
(prelungit până în august 2022) 



➢Parteneri:
 IDEC S.A, Piraeus, Grecia 

 CEIP Ocejon, Guadalajara, Spania

➢Etapele proiectului:
 Selecția participanților

 Pregătirea generală

 Pregătirea lingvistică

 Pregătirea culturală

 Desfășurarea mobilităților

 Diseminarea



Mobilități:
➢Curs de formare profesională

„Inclusive  education: tackling with classroom diversity and

early school leaving„   - Piraeus, Grecia

▪ 1 flux a câte 8 cadre didactice desfășurat în perioada

✓25-31 iulie 2021

➢Job shadowing   - Guadalajara, Spania

▪ 1 flux a câte 4 cadre didactice



➢În urma participării la mobilități, cadrele 
didactice sunt sprijinite: 

 să utilizeze cu măiestrie diverse tehnici inovatoare de
predare-învățare, corespunzătoare nevoilor individuale
ale elevilor;

 să dezvolte planuri de prevenire a abandonului școlar
la vârste fragede;

 să întocmească proiecte de lecții și activități curriculare
și extracurriculare, menite să sprijine toți elevii;

 să întocmească planuri de intervenție personalizată
pentru elevii cu dificultăți de învățare ;

 să dezvolte abilități de comunicare cu părinții și
comunitatea educațională, în sprijinul elevilor cu risc de
abandon școlar;



Vizibilitate, promovare, diseminare
Activități:
 lecții demonstrative la clasă; 
 discuții si dezbateri în cadrul consiliilor profesorale și a 

cercurilor pedagogice ;
 organizarea unor întâlniri și workshopuri cu elevii și 

părinții acestora; 
 publicarea unor articole în reviste și participarea la 

conferințe și simpozioane; 
 activități extracurriculare desfășurate cu ocazia zilei de 9 

Mai, Ziua Europei, precum și a marca alte evenimente; 
 crearea unei pagini de facebook a proiectului, a unor

broșuri, pliante etc.



„Școala are rostul să te ridice undeva de

unde să-ți fie rușine să mai cobori„

Paul Louis Lambert



MOBILITATEA DIN GRECIA







VĂ MULȚUMESC 
PENTRU ATENȚIE!


