
 

        Proiect de mobilitate Erasmus+ 

Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH) 

 „Educaţie incluzivă pentru toţi elevii noştriˮ 

   nr. 2021-1-RO01-KA122-SCH-000019039 

DESPRE PROIECT   

 Proiectul „Educaţie incluzivă pentru toţi elevii noştriˮ s-a adresat unui număr de 13 

profesori ai Liceului Tehnologic „Unireaˮ Ştei. A fost finanţat de Comisia Europenă prin Agenția 

Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale – 

ANPCDEFP, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în 

scopul învățării, Educația Școlară (SCH), număr de referinţă 2021-1-RO01-KA122-SCH-

000019039.  

 Bugetul proiectului: 28500 EUR 

 Durata proiectului: 15.10.2021 – 14.11.2022  

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

✓ Îmbunătăţirea cu 20% a procesului de 

incluziune socială a elevilor şcolii ce provin 

din medii vulnerabile şi a celor cu cerinţe 

educative speciale, până la sfârşitul 

proiectului; 

✓ Dobândirea de către profesorii şcolii 

participanţi la cursurile de formare de 

strategii, metode şi instrumente de predare şi 

evaluare diferenţiată şi aplicarea lor în procesul instructiv – educativ; 

✓ Îmbunătăţirea competenţelor de comunicare şi de limbă engleză, a competenţelor digitale, 

sociale şi civice, de sensibilizare şi exprimare culturală a profesorilor liceului participanţi 

la mobilităţi; 

✓ Consolidarea parteneriatelor şi reţelelor internaţionale existente şi obţinerea de 5 noi 

contacte pentru o cooperare suplimentară în domeniul educaţiei şcolare. 

PARTENERI 

✓ Istanbul University – Cerrahpasa Continuing Education Center, Turcia; 

✓ New Horizons Malta. 
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MOBILITĂŢI 

✓ Fluxul I: Cursul „Inclusive Educationˮ, furnizat de Istanbul University – Cerrahpasa 

Continuing Education Center, desfăşurat la Istanbul, în Turcia, în perioada 7 – 11 februarie 

2022 (5 zile), la care au participat 6 profesori. 

Programul de formare:  

- Definirea educaţiei incluzive 

- Diferența dintre educația incluzivă și cea 

specială 

- Creșterea gradului de conștientizare în 

școală cu privire la educația incluzivă 

- Recunoaşterea elevilor cu ADHD, a celor 

cu dificultăţi de învăţare, a celor cu 

tulburări din spectrul autismului, a 

elevilor supradotaţi 

- Recunoaşterea nevoilor psiho-sociale ale elevilor cu cerinţe educative speciale şi abordarea 

acestora: creşterea încrederii şi stimei de sine, exersarea rezilienţei şi a biblioterapiei 

- Modalităţi de integrare a practicilor de educație incluzivă în sala de clasă – proiectarea 

activităţilor  

- Universal Design for Learning – UDL – teoria inteligenţelor multiple. 
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✓ Fluxul II: Cursul „Boost your creativity and prevent early school leaving: steps for integration 

and intercultural educationˮ, furnizat de New Horizons Malta, desfăşurat în Spania, la 

Barcelona, în perioada 4 – 11 aprilie 2022 (8 zile), la care au participat 7 profesori. 

Programul de formare: 

- Interculturalitatea. Provocări culturale 

- Legătura dintre cultură şi incluziune. Prejudecăți și limite de toleranță. Stereotipuri despre 

diferite minorități. Stereotipuri și prejudecăți în sala de clasă. Utilizarea strategiilor în 

vederea creșterii gradului de conștientizare cu 

privire la incluziunea socială. Elementele de bază 

ale educației incluzive. Comunicare și educație 

incluzivă. 

- Îmbunătățirea competențelor pentru secolul XXI. 

Cadrul european de referință privind 

competențele cheie. Învățarea pe tot parcursul 

vieții în societățile multiculturale. 

- Creativitatea - ce este 

creativitatea, strategii pentru 

stimularea creativităţii în rândul 

profesorilor 

- Dinamica intra şi intergrup 

- Abordări ale conflictului. 

Stiluri de tratare a conflictelor. 

Mediere și negociere: diferențe în abordări. 
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- Instruire diferențiată care crește implicarea elevilor. Provocări pentru sala de clasă 

incluzivă. Caracteristicile organizațiilor interculturale.  

- Cum ne putem îmbunătăți stilul de predare. Instrumente de motivare pentru elevi.  

- Incluziunea socială în școli. Planificare, sprijin și angajament. 

- Creativitatea prin metode non-formale în mediul şcolar. Strategii pentru tinerii cu 

oportunități reduse în școli prin metode non-formale. Metoda Starburst of empowerment. 

10 metode creative pentru educaţia incluzivă: atelier pentru experiență creativă în educația 

incluzivă. Învățare formală vs. învățare non-formală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATE  

Rezultate intangibile: 

✓ Profesorii şcolii participanţi la mobilităţi şi-au dezvoltat competenţe profesionale cu privire la 

abordarea educaţiei incluzive, care sunt şi vor fi orientate către asigurarea accesului la educaţie 

şi a egalităţii de şanse a elevilor proveniţi din toate categoriile sociale, cu sau fără dizabilităţi 

sau dificultăţi de învăţare, prin crearea unui mediu şcolar incluziv, non-discriminatoriu; 

✓ Profesorii participanţi la cursurile de formare au achiziţionat strategii, metode şi instrumente 

de predare şi evaluare diferenţiată, pe care le aplică în procesul instructiv –  educativ; 
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✓ Profesorii participanţi la mobilităţi şi-au îmbunătăţit compeţentele de comunicare şi de limbă 

engleză, competenţele digitale, sociale şi civice, competenţele de sensibilizare şi exprimare 

culturală. 

Rezultate tangibile: 

✓ 13 certificate de mobilitate Europass şi 13 certificate de participare; 

✓ Portofoliile profesorilor participanţi la mobilităţi; 

✓ 5 activităţi de diseminare (3 activităţi în şcoală, 2 activităţi în cadrul cercurilor pedagogice 

la nivel judeţean), 2 articole de presă, 1 reportaj de televiziune; 

✓ Postări pe site-ul şcolii, pe pagina de social media a şcolii şi pe pagina de social media a 

proiectului; 

✓ 2 ateliere de lucru: „Medierea conflictelorˮ şi „Educaţie incluzivă. Elevii cu nevoi 

especialeˮ; 

✓ Publicaţia „Practici educaţionale incluziveˮ: ghid metodologic cu privire la educaţia 

incluzivă ce cuprinde elemente teoretice şi practice – 10 articole, 11 autori; 

✓ Extinderea reţelei de parteneri internaţionali cu 8 noi instituţii de educaţie şi formare din 

state membre ale Uniunii Europene și țări terțe asociate programului Erasmus+; 

✓ Depunerea a două candidaturi pentru proiecte Erasmus+ de Parteneriate la scară mică/ de 

mică anvergură (Acţiunea Cheie 2) şi a unei candidaturi pentru un proiect de mobilitate în 

domeniul Educaţiei Şcolare (Acţiunea Cheie 1), la termenele din februarie, martie şi 

octombrie 2022; 

✓ Participarea ca parteneri alături de Diethnes Panepistimio Ellados (International Hellenic 

University) din Grecia, Avrupa Yenilikçi Toplum Derneği din Turcia, Global Education 

Center B.V. din Olanda, în proiectul de cooperare Erasmus+ „Gamification is the Tool for 

new Learningˮ nr. 2022-1-CZ01-KA220-SCH-000086775, coordonator Gymnazium 

Havlickuv Brod din Cehia. 


