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KEY ACTION: LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS 

ACTION TYPE: SCHOOL EDUCATION STAFF MOBILITY 

ÎNVĂTARE CREATIVĂ 

PENTRU  

O ȘCOALĂ INCLUZIVĂ 

, 

 E C  P r o j e c t  N u m b e r :  2 0 1 7 - 1 - R O 0 1 - K A 1 0 1 - 0 3 6 6 3 3  



PLANUL DE DEZVOLTARE EUROPEANĂ 

 Internaționalizarea, prin mobilități și proiecte de cooperare, reprezintă o 

componentă importantă a strategiei de dezvoltare instituțională, priorităţile, 
obiectivele, ţintele, resursele necesare derivând din  ANALIZA  SWOT             
a situației prezente. 

 Situațiile statistice centralizatoare arătând creșterea numărului de absențe și 

a situațiilor de abandon școlar, coroborate cu interpretarea chestionarelor de 
analiză a nevoilor de formare a cadrelor didactice, au generat 
NEVOILE/PRIORITĂȚILE politicii educaționale ale Școlii Gimnaziale Măgura 

în termeni de dezvoltare a calității și internaționalizării, nevoi pe care ne 
propunem să le ameliorăm prin derularea acestui proiect. Acestea sunt:  

 
 motivarea pentru învățare și atragerea elevilor 

și părinților către școală;  
 creșterea calității mediului educațional;  
 transmiterea valorilor și modelelor europene 

întregii comunități educaționale; 



A C T I V I T Ă Ț I  

 Proiectul își propune realizarea a 9 mobilități prin participarea cadrelor 

didactice la activități de formare care vin în sprijinul soluționării nevoilor 
identificate ale școlii.  

 Participanții la mobilități reprezintă toate nivelurile de învățământ ale 

organizației noastre, diferite arii curriculare și desfășoară activitate de 

predare la toate unitățile de învățământ de pe raza comunei unele chiar 

și la alte unități. Această reprezentativitate poate asigura o difuzare cât 

mai amplă a experiențelor și competențelor acumulate prin participarea 

la stagiile de formare. Au fost identificate trei cursuri de formare ale căror 

obiective și activități răspund nevoilor identificate ale organizației. 



Activitatea 1:   
 3 cadre didactice vor participa la cursul de formare "How to motivate 

students to finalize their compulsory education. The eight methods of 

fighting early school leaving. Creative teaching and learning methods for 

reducing early school leaving in a lifelong learning society" organizat de 
Quarter Mediation, Partner in Life long Learning în noiembrie 2017 în 

Olanda. Conținuturile au aplicabilitate în toate nivelurile de școlarizare și 

conferă participanților cunoștințe solide din domeniul strategiilor 

didactice de combatere a absenteismului și părăsirii timpurii a școlii. 

Cele opt metode creative, ce vor fi asimilate în timpul formării, vor fi 

aplicate la clase ulterior în organizația noastră și în alte școli ce vor 

beneficia de diseminări și consultarea produsului final, un ghid de bune 

practici ce va cuprinde toate materialele rezultante cu caracter novator. 



Activitatea 2:  
 3 cadre didactice vor participa la cursul ”Non formal for inclusion – using 

non formal education methods to foster inclusion” organizat de Edu2grow; 

in ianuarie 2018 in Cipru. În cazul acestui curs de formare vizăm 

obiectivul legat de incluziune prin educație non-formală. Competențele 

legate de lupta împotriva excluziunii vor fi valorificate la finalul cursului în 

cadrul și spre binele organizației noastre și vor fi, de asemenea, prezente 

în produsul final. 



Activitatea 3:  
 3 cadre didactice vor participa la cursul de formare "Harmony and learning! 

Promoting harmony through class management and mediation techniques 

to reduce early school leaving" in luna mai 2018 in Malta.  Abilitățile de 

comunicare și empatie dobândite la acest curs vor face posibilă atingerea 

obiectivelor proiectului deoarece acestea capacitează cursanții în domenii 

precum managementul clasei de elevi sau tehnici de mediere. Înțelegerea 

dinamicii grupului non-formal va fi un alt aspect important în demersul 

nostru de a întâmpina nevoile identificate, lucru posibil prin participarea la 

acest curs și aplicarea ulterioară a noilor tehnici la nivel de școală. 



Rezultatele preconizate vizează:  
• scăderea numărului de absențe cu 30% și  

reducerea/eliminarea situațiilor de abandon 
școlar;  

• dezvoltarea competențelor de aplicare a 
metodelor creative;  

• transferul incluziunii ca valoare europeană 
întregii comunități. 

• Soluții pentru eliminarea excluziunii educaționale, a segregării școlare a 

copiilor; trecerea de la integrare la incluziune. 



Dan Popescu 

 monitorizarea activitatilor 

si asigurarea resurselor 

financiare; 

Tony Nicolae 

 responsabil proiect; 

Florin Falnicu 

 Responsabil cu pregatirea 

lingvistica, culturala si 

pedagogica; 

Gabriel Macsim 

 Responsabil diseminare si 

vizibilitate proiect 


