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Introducere 

Inspectoratul colar Jude ean Tulcea a implementat în perioada 1 septembrie 2016 – 30 noiembrie 
2017 proiectul de mobilitate ”European Values for Inclusive Schools – EVIS”,  

finan at prin Programul Uniunii Europene Eramsus+, în cadrul ac inii cheie 1/KA1.  

Prin proiectul EVIS, Inspectoratul colar Jude ean Tulcea, coordonatorul unui consor iu constituit 
din unit ile de înv mânt coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea, coala Gimnazial  ”Grigore Antipa” 

Tulcea i coala Profesional  ”Danubius” Tulcea, a avut în vedere formarea unui num r de 18 cadre 
didactice din înv mântul pre colar, primar i gimnazial în dezvoltarea strategiilor moderne de 
integrare pentru cre terea gradului de incluziune a copiilor cu vârste între 5-14 ani, din grupurile 

dezavantajate. 

În cadrul proiectului s-au desf urate trei fluxuri de formare  
de care au beneficiat cadre didactice din cele trei coli ale consor iului, dup  cum urmeaz : 

 Fluxul 1 - ”Creativity and Interculturality – Harness the power of creativity through 
intercultural exchange in the classroom!”, organizat de Edu2grow în Senglea, Malta, în perioada 10-
18 noiembrie 2016, la care au participat: 
- Mariana Ecaterina apera, educatoare, coala Gimnazial  ”Grigore Antipa” Tulcea; 
- Verginica Savencu, educatoare, coala Gimnazial  ”Grigore Antipa” Tulcea; 
- Gherghina Perianu, înv t toare, coala Profesional  ”Danubius” Tulcea; 
- Alina Monica Serghei, înv t toare, coala Profesional  ”Danubius” Tulcea; 
- Mihaela Gabriela B ld u, educatoare, coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea; 
- Nina C t lina Mihalcea, înv t toare, coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea.                                       

 Fluxul 2 -”Addressing Diversity and Equality în classroom”, organizat de Amber Initiatives, în 
Plymouth, Marea Britanie, în perioada 4 -12 martie 2017, la care au participat: 
- Jenica Batiste, director adjunct, coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea; 
- Loredana Stela Doroftei, profesor, coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea; 
- Alice Carmen Szuchanszki, director, coala Profesional  ”Danubius” Tulcea; 
- Lumini a Lucre ia Simitopol, director adjunct, coala Profesional  ”Danubius” Tulcea; 
- Nicoleta Maxim, director, coala Gimnazial  ”Grigore Antipa„ Tulcea; 
- Nicoleta Du u, profesor, coala Gimnazial  ”Grigore Antipa„ Tulcea. 

 Fluxul 3 - ”Towards the Inclusive Classroom: Best Practice”, organizat de Areadne LLC, în 
Kalamata, Grecia, în perioada 1-9 aprilie 2017, la care au participat: 
- Mihaela Larisa Bejenaru, profesor, coala Profesional  ”Danubius” Tulcea;  
- Viorica Caraenache  , profesor, coala Profesional  ”Danubius” Tulcea; 
- Marilena Machedon, educatoare, coala Gimnazial  ”Grigore Antipa„ Tulcea; 
- Lumini a Pl tic , înv toare, coala Gimnazial  ”Grigore Antipa„  Tulcea; 
- Elena Cer emba, profesor, coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea; 
- Mihaela Evelina Cern eanu, profesor, coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea. 
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Descrierea programului de formare – fluxul 1 
“Creativity and interculturality – Harness the power of creativity  

through intercultural exchange in the classroom!” 
organizat de  Edu2grow la Senglea, Malta, 10-18 noiembrie 2016 

Modulele cursului: 
 Team building si dinamica grupului  
Dinamica grupului este un complex de comportamente i procese psihologice survenite în 

interiorul unui grup social (dinamic  intragrup) sau între grupuri sociale (intergrup). Interac iunea 
for elor complexe intra i interpersonale operând în grup, determin  caracterul, dezvoltarea i 
supravie uirea pe termen lung. Cultura, valorile culturale, valorile personale au fost cuvintele cheie 
pentru acest modul. Una dintre activit i a fost o scurt  excursie pentru cunoa terea istoriei  malteze 
i, în primul rând, pentru construirea echipei. 

 Creativitate  
  Creativitatea este opusul rutinei. Esen a actului creativ este de a vedea familiarul ca ciudat; 

adev rata magie a descoperirii nu const  în a c uta noi peisaje, ci în proprii ochi. Elevii doresc i au 
nevoie de munc  ce le permite s  î i exprime autonomia antrenându-i s  descopere cine sunt i cine 
vor s  fie. A fost subliniat rolul creativit ii în clas , al inova iei, importan a gândirii ,,outside the 
box”, prin metode i tehnici interactive. 

 Multiculturalitate si interculturalitate  
Înv area intercultural  este necesar . ”Inter” exprim  dinamica procesului; înv area 

intercultural  poate fi constructiv  doar într-o atmosfer  unde schimbul este posibil, în dou  sau mai 
multe direc ii, de la unul la cel lalt. Au fost aplicate exerci ii, jocul de rol, studiul de caz, metode 
interactive pentru a identifica ce înseamn  clas  multicultural , competen e interculturale, 
comunicare intercultural , inv tare intercultural . 

 Motivatie  
  Elevii înva  când pot da sens mediului lor. Construirea motiva iei elevilor necesit  

angajamentul profesorului pentru a pune în aplicare o lec ie bine structurat , cu metode variate. 
Elevii înva  atunci când sunt angaja i, antrena i în înv are. (Motiva ia elevului pentru învă are, 
Linda S. Lumsden).  Satisfac ie, succes i încredere în construirea motiva iei la elevi, motiva ia 
extrinsec  i intrinsec , solu ii creative i aptitudini motiva ionale au fost subiectele activit ilor 
acestui modul. O zi de curs s-a desf urat în Gordjola Gardens – Senglea. Gr dinile au g zduit 
activit ile de curs pentru un exemplu excep ional de activitate outdoor, în care s-a înv at despre 
competen ele cheie, lucrul în echip , creativitate într-un peisaj splendid. 

 Leg turi transversale  
Competen ele cheie i lucrul în echip  au fost subtemele modulului. Organizarea, desf urarea 

fiec rei activit i, a fiec rui modul au relevat importan a lucrului în echip  i au ajutat la identificarea 
de roluri, reguli, ciclul de viat  sau maturizarea unei echipe.  

Formatorii au fost nucleul grupului pe toat  perioad  cursului. Au facilitat crearea de rela ii 
între profesorii participan i, au organizat fiecare zi, fiecare modul al cursului, prin tehnici i metode 
diverse în a a fel încât, fiecare moment s  reprezinte o oportunitate de înv are, o posibilitate de a 
aplica, de a împ rt i din propria experien , de a comunica, de a contribui la activitatea grupului.  

 A fost organizat  o vizit   la coala primar  Bormla (Cospicua), o coal  incluziv  în care 
rela ia profesor-elev-familie este foarte important , dezvoltarea emo ional  i educa ia pentru valori 
sunt esen iale adapt rii colare.  
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“Împreun  s  lucr m, pe copii s -i bucur m!” 
- activitate în parteneriat cu familia - 

 
B ld u Mihaela Gabriela, profesor înv. pre colar 

coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea 
 

 
         Participan i: - pre colarii grupei mijlocii ,,Boboceii“ ai colii Gimnaziale nr.12 Tulcea 

                    - p rin i ai copiilor pre colari. 
Gr dini a trebuie s  g seasc  o punte de leg tur  cu familia, prezentând p rin ilor noi c i spre 

educa ie în beneficiul copiilor. Implicarea p rin ilor în acest tip de activitate reprezint  garan ia c  
ace tia vor în elege complexitatea muncii cu copiii, iar din perspectiva educa iei incluzive, câ tigarea 
acestora ca parteneri motiva i ce vor r spunde solicit rilor venite din partea educatorilor. coala de 
azi trebuie s - i proiecteze cu claritate scopurile i formele de sprijin adecvate, pentru a primi to i 
copiii, a le asigura acoperirea nevoilor educa ionale i a le oferi astfel participare social responsabil , 
colaborare i accesibilitate. “ colile obi nuite cu o orientare incluziv  sunt cele mai eficiente 
mijloace de combatere a discrimin rii i creeaz  comunit i primitoare, dezvoltând o societate 
incluziv  i oferind tuturor accesul la educa ie” (UNESCO, Salamanca, 1994). 

“Împreun  s  lucr m, pe copii s -i bucur m” este un tip de activitate ce se poate desf ura la 
sfâr itul oric rui proiect tematic din cadrul temei „Când, cum i de ce se întâmpl ?” i reprezint  o 
modalitate de a consolida, evalua i valorifica achizi iile de ordin cognitiv i comportamental, 
acumulate de copii pe parcursul proiectului  i cu ajutorul p rintelui. 

Activitatea în parteneriat cu p rin ii a debutat prin  în tiin area acestora;  la punctul informativ 
a fost afi at  o scrisoare adresat  p rin ilor în care erau precizate loca ia desf ur rii activit ii-clubul 
de joac  Nemoland, tema activit ii i materialele necesare.  

       Obiectivul general propus a fost de colaborare permanent  între familie i gr dini  pentru o 
educa ie cât mai eficient . 

       Scopul activit ii desf urate a fost de stimulare a creativit ii i a poten ialului artistic al 
copilului cu implicarea educatoarei i a p rintelui, precum i consolidarea rela iei emo ionale dintre 
copil i mam . 

       Obiectivele urm rite prin aceast  activitate au fost: 
- implicarea activ  a p rin ilor în activit i educa ionale i nonformale al turi de copii;  
- continuarea procesului de educa ie i formare în familie, în sens convergent cu ac iunea educativ  
realizat  în coal ; 
- dezvoltarea abilit ilor parentale de interac iune, empatie, comunicare asertiv ;  
- stimularea activit ilor de grup pentru consolidarea colectivului de p rin i;  

 Metodele i procedeele folosite au fost: conversa ia, explica ia, jocul, lucrul în perechi sau în 
grupuri mici.    
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Activitatea s-a desf urat pe doua fronturi. 
Copiii s-au preg tit în avans cu daruri pentru 
mame i au realizat coliere prin în irare de 
m rgele, pe care la sfâr itul activit ii le-au oferit 
i au mul umit mamelor  c  au petrecut împreun   

câteva ore minunate. 

 
  În timp ce copiii  se acomodau cu spa iul de 
desf urare a activit ii prin jocuri distractive i 
de mi care, mamele se familiarizau cu 
materialele preg tite pentru a realiza prin 
tehnica Origami, flori de prim var  (lalele i 
narcise).  

 
Dup  prezentarea etapelor activit ii, mamele au început lucrul într-o 
atmosfer  de s rb toare, activitatea fiind înso it  de cântecele i poeziile 
copiilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dup  încheierea acestei activit i, fiecare 

m mic  a primit drept recompens  pentru munca 
depus  câte un colier (handmade) i o invita ie la 
un joc preferat al copiilor, “Sc unelele muzicale”. 
Tot jocul s-a desf urat cu mare bucurie i 
parteneriatul mam -copil a adus mult  fericire în 
sufletele lor. 
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Cultivarea unor rela ii de parteneriat efectiv 
între gr dini  i familie în sprijinul educa iei i 
cre terii copilului, constituie cheia succesului în 
adaptarea i integrarea colar . Rela iile de 
colaborare dintre p rin i i unitatea de înv mânt 
pe care o frecventeaz  copilul lor, constituie 
primul pas spre o educa ie deschis , flexibil  i 
dinamic  a personalit ii copilului. 

 
Prin aceast  activitate comun  s-a dat frâu liber 

creativit ii, s-a observat  o rela ie democratic  i 
nonautoritar  între mam  i copil, s-au creat rela ii de 
încredere emo ional  cu copiii lor i nu în ultimul rând 
a fost un prilej de a fi un aliat al propriului copil i al 
celorla i copii. 

 
 
În  parteneriatul coal -familie se valorific  ceea ce exist  i este bun i se identific  barierele 

de participare la via a colar , cooperând pentru g sirea de solu ii i men inând deschise canalele de 
comunicare cu coala. 

 
“Cea mai sigură cale spre inima unui copil este să petreci timp cu el.” Kevin Heath. 
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”Ne place coala f r  ziduri!” 

- proiect de activitate outdoor - 
 
                                                                                                  Mihalcea Nina, profesor înv. primar 
                                                                                                       coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea 
 

Deseori ne punem problema motiv rii elevilor pentru înv are, ne întreb m care ar fi metoda de 
evaluare care ar detensiona climatul, cum am putea determina fiecare elev s  participe la or  prezent 
fizic, mental i emo ional. Una din cele mai eficiente modalit i de a înv a cu pl cere este activitatea 
outdoor. Aceasta presupune aplicarea cunostin elor dincolo de spa iul s lii de clas , experimentarea 
înv rii în contexte noi, diverse, uneori nea teptate, g sirea de solu ii, spirit de grup i ini iativ , 
creativitate i comuniune cu mediul în care se desf oar . 

Locul de desf urare poate fi în parc, într-o  gr din  public ,  pe marginea unui lac sau în alte 
loca ii. Planificând i conducând activitatea cu mult  flexibilitate i deschidere, ve i fi surprin i de 
creativitatea de care dau dovad  copiii, de spiritul de echip  cu care se pot angaja în rezolvarea 
sarcinilor, de emula ia cu care se implic  în activitate, de ini iativa chiar i a celor mai emotivi copii. 
Într-o coal  f r  ziduri, stresul i barierele dispar, chiar i când e vorba de evaluare 

Propun o activitate outdoor pe care am desf urat-o cu colarii clasei I, în parcul din jurul colii 
. 

Tipul de activitate: evaluare 
Durata: 50 min 
Modalitatea de desf urare: concurs (întreb ri i sarcini din unitatea de înv are curent  
”Salutare, prim var !”) 
Scopul activit ții: Cre terea motiva iei pentru înv are 
Obiective: 

- s  rezolve sarcinile primite (s  cunoasc  numele rii noastre i al capitalei, s  rezolve o ecua ie 
simpl , s  traduc  în lb.englez  câteva cuvinte, s  realizeze o solni  din îndoituri, s  creeze o 
coregrafie la un cântecel cunoscut); 
- s  colaboreze i s - i împart  sarcinile; 
- s - i descrie ”starea” la sfâr itul activit ii; 
- s  participe cu entuziasm la activitate. 

Metode: concursul, jocul, explica ia, demonstra ia, exerci iul, chestionarul. 
Materiale necesare: tr istu e în care se g sesc foile de concurs cu sarcini de lucru, creioane 

colorate, marcaje pe teren unde sunt ascunse alte tr istu e cu întreb ri i sarcini diferite pentru fiecare 
echip  pe bile ele numerotate (ex.echipa 1 ia bile elul nr.1) 

Scenariul activit ții: 
Se anun  activitatea, loca ia i în ce const  desf urarea activit ii. Se aleg echipele cu 

num r toare pân  la 5 sau be i oare de 5 culori (echipa 1 are copiii cu nr.1 sau echipa ro ie, echipa 
verde...). Se stabile te c pitanul echipei care  prime te tr istu a cu foaia de concurs i materialele. 
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Pe terenul ales, unde în prealabil au fost ascunse tr istu ele cu bile ele i au fost marcate 
”ascunzi urile”, se explic  regulile concursului:   
1. Fiecare echip  pleac  în teren, caut  în locul marcat tr istu a cu bile ele, ia biletul cu nr. echipei  
( sau culoarea) i se retrage s  rezolve sau las  doi coechipieri s  o fac  i pleac  mai departe s  caute 
alt  prob  pân  se epuizeaz  toate cele 6 sarcini . 
2. Pe locul ales de rezolvare (În cazul nostru fiecare pe o pernu , la soare pentru c  înc  era frig) s  
se g seasc  toat  echipa pentru a colabora la rezolvarea sarcinilor didactice. 
3. Nimeni nu p r se te loca ia i nu vorbe te foarte tare pentru a nu ajuta adversarii. 
4. Timpul de lucru alocat e de 15 minute. 
5. Echipa care demonstreaz : colaborare, toleran , bun  dispozi ie i implicare egal  a coechipierilor 
prime te 1 punct în plus. 
        Se d  startul. Sunt asistate i corijate eventualele abateri.   
        Dup   expirarea timpului, se a az  toat  lumea jos, mai pu in echipa care prezint  r spunsurile la 
sarcini. Juriul, în cazul nostru, a fost constituit din 2 adul i, eu i înso itorul copilului cu CES. Pot fi 
elevi din clasa care nu particip  la concurs. Pentru fiecare sarcin  rezolvat  corect, echipa prime te 1 
punct. Se stabilesc câ tig torii. Premiile au fost fructe preg tite în clas  în farfuriu e. 
        Activitatea a avut mare succes deoarece au participat cu entuziasm, au înv at s  colaboreze, s-
au motivat reciproc, îndemnându-se s  rezolve repede i bine, s-au corectat, chiar s-au concentrat în 
rezolvarea sarcinilor, serio i i cu sim  de r spundere. Au construit din îndoituri, una din echipe, 
solni a din trei etape, la 3 perechi de mânu e pentru c  nu puteau s  piard . 

        Sarcinile au fost : 
1. Rezolv  ecua ia: 67+x=80 
2. Cum se numeste ara noastr ? Care este capitala? 
3. Construie te o solni  din îndoituri! 
4. Creeaz  un dans pe melodia cântecului ,,Vine, vine prim vara!’’ 
5. Cum spunem în limba englez : pisic , verde, 6? 
6. Care e activitatea care i-a placut  cel mai mult din aceast  s pt mân  ? 
7. Cum te sim i? Deseneaz  sau exprim -te prin mimic  sau cuvinte! 
         O astfel de activitate o recomand periodic pentru multele valen e didactice, psihopedagogice i 
pentru energia, emula ia pe care le  genereaz  pentru elevi. Elevi cu CES, ADHD sau orice alt  stare 
care creeaz  limite în alte condi ii, aici au lucrat i au fost mândri de contribu ia lor în echip .  
         Pentru o mai bun  reconsiderare a domeniului motiva iei, propun cititorului o fi  de reflec ie 
care ne poate ajuta înainte de a porni la drum, spre a face mai atractiv procesul de înv are-
experimentare-evaluare.      
 

Motivația – fi  de reflecție 
 - Ce te-a motivat s  participi la lec ie? 

- Provocarea  dac  po i  s-o rezolvi? 
- Premiile? 
- Creativitatea? 
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- A tept ri clare i indica iile? 
- Feed-back-ul imediat? 

- Cum motiv m elevii s  înve e? 
- deseori elevii sunt absen i fizic, mental sau pur i simplu absen i 
- Cum putem construi o motiva ie intrinsec  (dorin a de a înv a)? 
- Este motiva ia extrinsec  (recompens  sau pedeaps ) folositoare? 
- Care sunt a tept rile profesorului? 
- Cum intr  creativitatea în arena motiva iei? 
- Ne ajut  textul c r ilor s  motiv m elevii? 
- P rin ii motiveaz  elevii? 
- Strategiile multimodale ne ajut  în motivare? 
- Cum ajut  indica iile directe în motivare? 

         Iat  întreb ri fire ti pe care ni le-am pus înainte de a pl nui cum s  motiv m elevii. Conform 
studiilor Lindei Lumsden (Eric Degist June, 1994), elevii sunt motiva i dac : 
- mediul în care se afl  are sens pentru ei; 
- profesorul este angajat s  implementeze structuri, strategii în lec ii multimodale; 
- sunt angaja i în activitatea propus . 

Ce factori ar putea influen a dezvoltarea motiva iei? 
- modelarea i alte aplica ii practice cu instruire direct , f r  lecturi lungi; 
- comunicarea clar  a a tept rilor profesorului despre proiect, proiectul fiind gradual în cerin e i cu 
obiective pe termen scurt; 
- lucrul în grup, socializarea, cu indica ii asupra acestui aspect pentru a construi un climat adecvat; 
- climatul clasei s  includ  a tept rile fiec rui participant , determinându-l s  se simt  valorizat, s  
simt  c  apar ine acelui grup; 
- cultivarea  încrederii de sine, un sentiment de competen  i autonomie; 
- îndrumarea elevilor s  se concentreze pe sarcini, distr gându-i de la teama de e ec; 
- e ecul e un rezultat al lipsei de informare sau folosirea unor c i improprii de rezolvare; 
- înv area e o cerin  elementar  pentru a deveni o personalitate. 

Câteva strategii simple de motivare: 
 - asigur -te c  ai o extra-activitate pregatit  pentru cei care termin  înaintea celorlal i; 
 - gânde te în afara tiparului, nu-i l sa s  se dea b tu i; 
 - poart -te cu elevii ca i cum ar fi profesori, ghideaz -i strict i f  grupuri de înv are; 
 - d -le de ales, ori de câte ori se poate; 
 - f  un plan al proiectului înainte de activitate; 
 - recunoa te rezisten a copiilor pentru a-i ajuta s  o dep easc ; 
- lasa i copiii s - i pun  întreb ri, s - i spun  opinia despre lec ie, la sfâr it. 
- Acum, tu cel care cite ti cum te vezi? Un expert, un turist, un inchizitor sau un prizonier? 
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C l torind în Europa 

- proiect tematic - 
 
                                                                                  Perianu Gherghina, profesor înv. primar 
                                                                                   coala Profesional  ”Danubius” Tulcea 
 

Motto: 
          ”Poate c l toria nu poate împiedica bigotismul, dar demonstrând c  to i oamenii plâng, râd, se 
îngrijoreaz  i mor, poate s  ne duc  la ideea c  dac  încerc m s  ne în elegem unii pe al ii, putem 
chiar s  i devenim prieteni.” – Maya Angelou 
                

Tipul proiectului: tematic, interdisciplinar  
Domenii curriculare: Om si societate, Limb  si comunicare, Matematica i ştiinte, Arte 
Durata: 3 luni 
Clasa : a III-a 

 
Argument 
C l toria este o c utare de sine, o necesar  ocazie de identificare, o şans  de reg sire! 

C l torind, cunoşti la fa a locului al i oameni. Cunoscându-i pe al ii, aşa cum sunt, ajungi la o just  
cunoaştere de sine prin compara ie, contrast, asemuire.  

Cu toate acestea, atunci când un contact direct cu realitatea nu este posibil, din lips  de timp 
sau de resurse financiare, ne r mâne o singur , dar eficient , solu ie: c l toria virtual ! Recurgând la 
substitute intuitive – imagini, fotografii, h r i, plan e – se poate aduce mai aproape o lume! Un rol 
deosebit îi revine demonstra iei cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale, îndeosebi a filmului care 
prezint  realitatea în dinamismul şi dialectica ei. A ieşi - provizoriu - din ambientul t u cultural, din 
obişnuin ele valorice cotidiene are reverbera ii pozitive. E nevoie, din când în când, s  ieşi din 
tiparele tale culturale (atât cât se poate), s  te prefaci în altceva, s  empatizezi sau chiar s  
experimentezi alte moduri de a fi şi de a face.  

Ca formatori ale urm toarelor genera ii, trebuie s  ne d m silin a s  îi îndep rt m pe cei mici 
de jocurile pe calculator, i s  le orient m aten ia c tre cele mai captivante lucruri, s  le deschidem 
por i c tre cele patru orizonturi, s  le trezim dorin a de c utare, s  le aprindem flac ra credin ei c  pot 
ajunge oriunde î i doresc; s  îi familiariz m cu ideea de diversitate cultural , cu diferen e care dau 
valoare. 

Lumea înconjur toare studiat  cu interes şi pasiune, poate deveni centrul de interes al multor 
discipline şcolare precum: geografie, istorie, ştiinte, limba român , educa ie civic , muzic , abilit i 
practice. Pentru a în elege de ce proiectul tematic “C l torind în Europa” poate fi abordat în 
totalitatea sa ca i concept instructiv tematic complet i complex, trebuie avut  în vedere teoria 
dezvolt rii psihologice a copilului în etape specific vârstei de 6-12 ani: nevoia de l rgire a orizontului 
de cunoaştere, formarea conştiintei morale şi nevoia de a justifica atât faptele proprii cât i cele ale 
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semenilor, trecerea c tre gândirea abstract  şi apari ia interesului pentru stabilirea rela iilor între 
factori cunoscu i. 
 

Scopul proiectului: 
Proiectul „C l torind în Europa” vine în sus inerea dezvolt rii personale ale elevilor. Totalitatea 

stimulilor folosi i vizeaz  aproape toate laturile personalita ii umane: intelectual , moral , estetic , 
profesional . Astfel, proiectul propune: 
 Dezvoltarea atitudinii pozitive fa  de diversitate, civiliza ii. 
 Antrenarea capacit ilor intelectuale: spirit de observa ie, orientare i percep ie spatial , memorie, 
imaginatie, gândire. 
 Sc derea ponderii metodelor tradi ionale şi implementarea alternativelor moderne de instruire: 
înv area prin cooperare, activit i de dezbatere, ateliere de lucru. 
 Diferen ierea instruirii în func ie de disponibilitatea, interesele i profilul de înv are al fiec rui 
şcolar. 
 Evaluare permanent , formativ . 
Pe parcursul întregului proiect se urm reşte atingerea urm toarelor obiective: 
 Selectarea şi structurarea unor informa ii despre ri europene i obiceiurile popoarelor, toate cu o 
valoare formativ  adecvate nivelului de vârst . 
 Valorizarea informa iilor şi lecturilor anterioare. 
 Formarea capacit ii de percepere, interiorizare şi rezonare cu tot con inutul prezentat. 
 Formarea unui comportament civilizat fa  de oameni i locuri. 
 Îmboga irea, activizarea şi nuan area vocabularului elevilor. 
 Valorificarea jocului didactic în procesul de înv are şcolar . 
 

Activit i  de  înv are: 
 Exerci ii de observare a globului p mântesc, a elementelor geografice din care este format, a 
localiz rii continentului Europa ;  
 Vizionarea unor scurte documentare despre fiecare ar  european  ; 
 Realizarea unor mini h r i, simple, referitoare la ar  cu punctarea drapelului, capitalei, 
principalelor oraşe reprezentative; 
 Întocmirea de intinerarii pe h r ile pictate/construite; 
 Descrierea modului de via  al oamenilor din diferite zone ale Europei; 

 Vizionarea unor filmule e power point ce prezint  aspecte geografice, istorice, culturale despre 
diferite capitale europene; 

 Vizionarea unor scurtmetraje despre activit ile copiilor de pretutindeni; 
 Lecturarea unor mici texte/dialoguri/articole cu şi personalit i/vedete din alte ri; 
 Jocuri de rol, în care elevii imit  modul de via /obicei/ s rbatoare dintr-o ar  anume; 
 Exersarea unor pa i de dans specifici diferitelor zone europene; 
 Interpretarea unor cântecele cu mesaj de solidaritate; 
 Completarea de rebusuri, aritmogrife; 
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 Activit i de confec ionare a unor obiecte cu rol decorativ din diverse ri; 
  Activit i practice de valorificare a produselor. 
  

Activit i propuse: 
1. Sunt cet ean european 

- ,,Sunt curios s  ştiu cum arat  lumea mea” – 
imagini, filmule e, h r i 

- ,,Înv  s  îmi fac propria hart ” 
- ,,Unde aş vrea s  c l toresc când voi fi mare” – 

intinerarii spre obiective turistice  

2. Cine sunt str moşii mei 
- Vizit  virtual  prin muzee europene 
- Vizion ri de mini documentare istorice 
- Obiceiuri i tradi ii ciudate i fascinante de 

pretutindeni 

3. Cum îi vad eu pe ceilal i oameni? 
- Copiii de pretutindeni: Discriminare vs 

Cooperare 
- Jocuri de rol 
- Dans i cântec: variet i culturale 

4. Europa în clasa mea 
- Macheta continentului Europa 
- Atelier de crea ie: obiecte de design interior şi 

vestimentar 
- Curiozit i, legende specifice unei anumite ri 

europene 
 

Resurse: 
Materiale: suport electronic, planse, fi e de lucru,  
Logistice: computer, laptop, videoproiector, 
flipchart, casetofon 
Procedurale: observa ia dirijat , exerci iul, 
problematizarea, conversa ia, evaluarea continu  
formativ  
Spa iale: sala de clas , biblioteca şcolii, muzee 
Umane: elevii clasei a III-a, bibliotecara, p rin ii 
elevilor. 
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Educația emoțional  la pre colari 

 
                                                                                  Savencu Verginica, profesor înv. pre colar 
                                                                               coala Gimnazial  ”Grigore Antipa” Tulcea 
 

În timpul vizitei la o coal  din Malta, într-
o sal  de grup  de la gr dini , am observat la 
col ul cu prezen a copiilor acest aranjament. 
         Ce este? am întrebat. Mi s-a explicat c  
aici, în aceste pahare, care sunt personalizate 
pentru fiecare copil, la sosire în gr dini , fiecare 
copil vine i î i pune un emoticon cu starea lui 
emo ional  cu care vine la gr dini , iar în 
timpul zilei sau la plecare i-o actualizeaz . 
Aceasta are ca scop în elegerea i educarea 
emo iilor spre activit i pozitive, care s  le 
îmbun t easc  stilul de via . 

Am fost impresionat  i am considerat c  aceasta ar fi o modalitate de a-i determina pe copiii 
pre colari, din grupa pe care o conduc, s - i controleze starea emo ional  (plânsul la desp r irea de 
p rin i, nervozitatea din timpul zilei când apar conflicte între copii, etc.) i s  favorizez îmbun t irea 
st rii emo ionale în sala de grup . 

Am plecat de la premiza c  înc  din copil rie exist  premisele form rii de obiceiuri emo ionale 
pozitive, care vor influen a comportamentul interior, emo ional pe tot parcursul existen ei.                           

La întoarcerea din mobilitatea de formare am stabilit s  
încerc controlul i educarea st rilor emo ionale ale micilor mei 
pre colari, care de i erau grupa mijlocie, manifestau înc  st ri de 
agita ie, nervozitate sau plâns la desp r irea de p rin i sau atunci 
când nu erau mul umi i de modul în care le erau satisf cute 
capriciile. Una dintre metode a fost panoul de prezen  de la 
intrarea în sala de grup , pe care l-am echipat i cu emoticoane. 
În buzunarele de jos sunt emoticoane cu stari de plâns, triste e, 
furie, zâmbet i bucurie. 
Am stabilit câteva repere pentru noul meu intrument de lucru: 
Scopul: Educarea capacit ii copiilor de a- i controla 
emo iile/st rile emo ionale negative i de a le schimba în 
atitudini pozitive.  
Reguli: 
1) Afi area st rii emo ionale la panoul de prezen  din clas  la 
sosirea în gr dini . 
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2) Schimbarea emoticonului atunci când copilul consider  c  starea lui emo ional  s-a 
schimbat în timpul zilei. 
 

Desf urare: 
La Întâlnirea de diminea  se rezervau câteva minute de discu ii despre starea lor emo ional  

(cauze i efecte). Apoi planificam scurte momente de formare de deprinderi la rutinele zilnice : ex. 
,,Nu trebuie s  plâng!” , ”Plânsul nu ajut !”, ,,Zâmbetul e bucurie!”, ”Furia alung  prietenii”, etc. 

Rezultate: Copiii au înv at s - i controleze emo iile din dorin a de a avea starea pozitiv  
(zâmbet i bucurie) afi at . Imaginea unui emoticon cu înf i are pl cut , vesel  era dorit  în propriul 
buzunar, a a c  starea interioar  negativ  era controlat  i direc ionat  mai u or spre un rezultat 
pozitiv. 

Prin perseveren a de a exersa timp îndelungat aceste strategii de autocontrol al propriilor 
emo ii, pe tot parcursul zilei, s-au conturat primele deprinderi în inteligen a emo ional . Copiii au 
înv at s - i recunoasc  i s - i gestioneze emo iile, s  le transpun  în vorbe i s  le foloseasc  în 
avantajul lor, consolidând rela ii autentice cu sine i cu cei din jur. 

 
 

Activitate non-formal  pentru stimularea incluziunii colare 
 
                                                                                              Serghei Alina, profesor înv. primar 
                                                                                           coala Profesional  ”Danubius” Tulcea 
 

Motto:  
         “Există un singur fel de a înţelege oamenii, anume de a nu ne grăbi să-i judecăm, ci de a trăi în 
preajma lor, de a-i lăsa să se explice, să se dezvăluie zi de zi, să se zugrăvească ei înşişi în ei...” 
(Charles  Augustin  Saine – Beune) 
 
          Pentru a în elege mai bine ce înseamn  educa ia incluziv , trebuie s  reflectezi asupra 
caracteristicilor sale:  
 Diversitatea este v zut  ca o realitate şi deci ca o resurs  menit  s  sprijine educa ia. 
 Fiecare copil are acces la cunoaştere, formare de deprinderi. 
 Înv area este individualizat . 
 Se fac preg tiri şi amenaj ri speciale. 
 Se colaboreaz  cu familiile, ONG-uri, al i membri ai comunit ii. 
 Se promoveaz  flexibilitatea la toate nivelurile. 

 Exist  mari aştept ri pentru asigurarea succesului tuturor elevilor. 
 Exist  preocupare pentru perfec ionare. 
 Contribuie la construirea comunit ii incluzive. 

Pornind de la aceste caracteristici, am încercat s  desf or cu elevii clasei preg titoare activit i 
non-formale, bazate pe joc, pentru ca ace tia: 
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- s -şi dezvolte deprinderile cognitive şi motorii; 
- s  se familiarizeze cu lumea şi s -şi dezvolte deprinderile sociale; 
- s  înve e ce sunt regulile şi cum se stabilesc ele; 
- s  înve e ce înseamn  dreptatea şi cinstea; 
- s  înve e cum s  colaboreze şi s  comunice. 

Activitatea s-a intitulat ”Prim vara în culori” i a fost desf urat  în parteneriat cu ONG-ul 
”Drumuri Dobrogene”. Trainerii/animatorii acestei asocia ii sunt colaboratorii colectivului nostru de 
elevi i ne împ rt esc adesea, cu mult  prietenie, din experien a lor în domeniul activit ilor non-
formale. 

Obiectivele activit ii au vizat diferite sfere de dezvoltare: 
 I.  Emo ionale: 

1. S  identifice propriile emo ii în diverse situa ii; 
2. S  identifice emo iile altor persoane în diverse situa ii; 
3. S  recunoasc  emo iile pe baza componentei nonverbale: expresia facial  şi postura; 
4. S  transmit  verbal şi nonverbal mesajele afective; 
5. S  exprime empatie fa  de alte persoane; 

II. Sociale: 
1. S  ini ieze şi s  men in  o interac iune cu un alt copil; 
2. S  asculte activ;  
3. S  împart  obiecte şi s  împ rt şeasc  experien e; 
4. S  coopereze cu ceilal i în rezolvarea unei sarcini; 
5. S  ofere şi s  cear  ajutorul atunci când are nevoie; 
6. Cunoaşterea propriei persoane şi a valorii fiec ruia dintre colegi; 

Desf şurarea activit ii non-formale a presupus organizarea mai multor jocuri de cunoaştere şi 
acceptare a colegilor.  

“Diversitatea fructelor şi legumelor” – activitate plastic  

Fiecare elev a ales o culoare, culoarea preferat . Cu ajutorul acelei culori, fiecare a desenat 
fructul preferat. Li s-a permis schimbarea culorii, în cazul în care culoarea nu corespundea cu fructul 
preferat. Astfel, am realizat cu coş, plin cu diferite fructe,de diferite culori. 
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Copiii au descris apoi fiecare fruct. Aşadar, to i elevii au în eles c , aşa cum exist  o diversitate 
de fructe, în lume exist  şi o diversitate de oameni, şi aşa cum fructele pot pl cea mai mult sau mai 
pu in, îns  toate sunt folositoare omenilor, aşa şi oamenii, chiar dac  sunt diferi i, trebuie accepta i şi 
respecta i. 

 
”Oglinda” – joc de mimic  

Scopul jocului: comunicarea non-verbal , men inerea ritmului mişc rilor şi sincronizarea. 
Elevii au fost aşeza i pe dou  rânduri, fa  în fa . La comanda profesorului, fiecare elev de pe rândul 
indicat trebuia s  execute o mişcare, la alegere, pe care apoi, colegul din fa a lui trebuia s-o execute 
în acelaşi mod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

”Mingea fierbinte” – joc de mi care/intercunoa tere 

Scopul: cunoaşterea reciproc  în cadrul grupului 
Regule jocului: Elevii sunt aşeza i în cerc. Profesorul este cel care începe jocul. Fiecare are la 
dispozi ie 15 secunde pentru a se prezenta, dup  care, arunc  mingea c tre colegul pe care vrea s  îl 
cunoasc . 
Cel care ine mingea mai mult de 15 secunde, iese din joc, deoarece mingea ,,este fierbinte’’. 
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“La sp l toria de maşini” – joc de dezvoltare emoțional  

Copiii au fost invita i s  aleag  
cartonaşe cu fe e umane reprezentând diferite 
st ri afective: bucurie-veselie, triste e-sup rare. 
Fe ele vesele s-au aşezat pe dou  şiruri. Printre 
cele dou  coloane au trecut copiii care şi-au 
ales fe e triste. Acestora din urm  li s-au adresat 
din partea colegilor veseli cuvinte de laud  
pentru a li se eviden ia calit ile, îmbr iş ri, 
strângeri de mân , toate acestea cu scopul de a 
li se schimba starea. Prin urmare fiecare copil 
care a intrat “murdar” la sp l torie, dup  un 
proces de “sp lare” a ieşit “curat”.  

 
„C l toria cu surprize” – joc senzorial 

Acest joc senzorial este foarte amuzant şi a 
pl cut mult copiilor. Pot fi folosite teme diverse: o 
c l torie în jungl  în care copiii se întâlnesc cu tot 
felul de animale, o c l torie subacvatic , schimb rile 
vremii, realizarea unei pr jituri. Spatele copilului a 
devenit locul unde se petrec  toate aceste “c l torii”. 
Fiecare profesor, dintre cei trei prezen i a ales o 
tem , pe care realizat-o pe spatele a trei copii. Astfel: 
Pe spatele unuia au trecut elefan i, şerpi, broscu e, 
iepuraşi, antilope şi tigrii fioroşi. Altul, a putut sim i 
apa şi valurile cum îl ating, peştişori şi stelu e de 

mare. De asemenea, altul a sim it pic turi, apoi a plouat toren ial, cu fulgere şi tunete, pentru ca la 
final s  apar  soarele şi curcubeul.  

Apoi, i s-a propus copilului s  v  fac  el masaj 
folosind una dintre teme sau chiar s  inventeze o 
c l torie nou  dac  doreşte. În acest mod, copilul 
înva  s  îşi dozeze energia şi felul în care atinge, 
poate diferen ia tipurile de atingeri, în elege când 
apas  prea tare şi îi poate provoca durere celuilalt, îşi 
dezvolt  imagina ia. Pân  la sfârşitul activit ii, 
fiecare elev a fost ,,masat’’, dar a şi ,,masat’’ spatele 
altui coleg, alegându-şi tema preferat . 
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Activitatea s-a încheiat cu  premierea elevilor cu bomboane. 
În final, ei au în eles c  fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat „decât cu sine însuşi”. 

Şi totuşi, câteva lucruri esen iale îi fac s  fie asemenea: to i au nevoie de dragoste, de securitate, de 
îngrijire şi de exerci iu. To i simt nevoia de recunoaştere şi acceptare. To i caut  un sprijin în adult şi 
chiar au nevoie de un anumit control din partea acestuia pe m sur  ce îşi dezvolt  încrederea în sine 
şi dobândesc propria experien . 

 
 

“Ziua Prieteniei” 
- proiect de activitate extracurricular  - 

 
                                                                            apera Mariana Ecaterina, profesor înv. pre colar 
                                                                                    coala Gimnazial  ”Grigore Antipa” Tulcea 
 

Motto: ”Singura cale s  ai un prieten este s  fii unul…” RW Emerson 
 
Ideea acestui proiect a ap rut în timpul discu iilor cadrelor didactice participante la proiectul 

Erasmus+ ”European Valus for Inclusive Schools – EVIS”. Împ rt irea experien elor participan ilor 
la mobilit i, a exemplelor de bune practici precum i dorin a tuturor de a organiza activit i care s  
implice deopotriv  copii, p rin i, profesori, au dus la conturarea unui plan de activitate.       
       Cuvântul cheie a fost PRIETENIE. 

Argument 
        Într-o lume în care valorile sunt r sturnate, în care copilul intr  în contact cu nonvaloarea într-un 
mod agresiv,  începând cu mediul online, emisiuni  TV, pân  la violen  sub diferite forme, este 
imperios necesar ca coala,  gr dini a s  intervin  prin promovarea valorilor autentice.  
       Prin acest proiect dorim s  promov m prietenia deoarece este un sentiment ce presupune 
simpatie, stim , respect, aspira ii i n zuin e commune, iar coala este spa iul în care acestea se pot 
manifesta, în care to i copiii pot g si un loc al bun voin ei, locul în care s  fie împlini i. 

Scop:  
Crearea unui mediu educa ional incluziv, activ, propice desf ur rii activit ii în coal . 

Obiective 
 Crearea unor rela ii bazate pe acceptare, respect între elevi; 
 Stimularea comunic rii, interac iunii între elevi, pre colari, profesori, p rin i în context nonformal; 
 Punerea în valoare a calit ilor personale ale elevilor prin activit i diverse de dans, joc, cântec; 
 Implicarea p rin ilor în activitatea colii; 
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În vederea stimul rii unui comportament adecvat al elevilor se vor anun a premiile speciale ale 
activit ii: 
 Premiu special ”Cea mai prietenoas  clas ”- pentru grija fa  de colegii mai mici, comportament  
politicos pe parcursul întregii activit i, implicare în jocuri al turi de colegi din alte clase. 
 Premiu special ”Clasa cea mai activ ” –pentru implicare în organizarea activit ilor zilei, 
participare la cât mai multe activit i ale proiectului, aten ie acordat  colegilor. 

Resurse umane: 
Coordonatori: director, prof. Maxim Nicoleta, prof. Lumini a Platic ; 
Realizator: prof. înv.pre c. apera Mariana 
Organizatori: prof. Machedon Marilena, prof. înv.pre c. Savencu Verginica, prof. Du u Nicoleta 
Participan i: toate cadrele didactice 
Parteneri: Asocia ia P rin ilor ”Grigore Antipa” 

Resurse de timp: 15-19 mai 2017 

Resursemateriale: 
Laptop, sta ie amplificare, piese muzicale dedicate prieteniei, jaloane colorate, cercuri, cret  pentru 
asfalt, daruri realizate de elevii fiec rei clase pentru colegii din coal , pizza, ap , înghe at , mese, 
scaune. 

Etapeleproiectului:  

I.  Preg tireaactivit ii: 

Nr.crt Activitate Cine r spunde Termen 

1. Realizarea darurilor de c tre elevi Profesori dirigin i 17-18.05.2017 

2. Selectarea pieselor muzicale apera Mariana 17.05.2017 

3. Organizarea jocurilor (realizarea desenelor 
pentru jocul “Nu te sup ra, frate!”) 

MachedonMarilena, 19.05.2017 

4. Identificarea furnizorilor pentru pizza, ap , 
înghe at  i realizarea comenzilor 

Teodoru Daniela, 
Asocia ia de P rin i 

17.05.2017 

5. Realizarea diplomelor, afi elor apera Mariana,  
Pl tic  Lumini a 

18.05.2017 

6. Amenjarea cur ii pentru activitate Pl tic  Lumini a, 
personal nedidactic 

19.05.2017 
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II. Programul activit ii eveniment: 

Nr.crt Ora Activitate Cine r spunde 

1. 10.00 DESCHIDERE - definirea prieteniei, 
anun area activit ilor, a premiilor 
speciale 

Director, Maxim Nicoleta, coord. 
educativ, Pl tic  Lumini a 

2. 10.15 Flash-mob pentru prietenie Prof. Ganea Ionu  

3. 10.15-10.35 Jocuri de mi care i distractive:  
”Nu te supara, frate!”; ” otron”;  
”Din cerc în cerc”; 
Organizare în perechi, pe clase; 

Machedon Marilena 

To i profesorii dirigin i 

4. 10.35-10.45 ”Dansul prieteniei” Pl tic Lumini a 

5. 10.45-10.50 ”Hora prieteniei” Teodoru  Daniela 

6. 10.50-10.55 Joc energizant apera  Mariana 

7. 11.00-11.30 ”Masa prieteniei”- mas  în curtea colii 
în perechi de clase, schimb de daruri 

To i profesorii, p rintii 

8.  11.30-11.45 Încheierea activit ii, oferirea diplomelor 
de participare i speciale 

Maxim Nicoleta 
Pl tic  Lumini a 
To i profesorii 

9. 11.45-12.00 “ coala mea, cea mai curat ”- strângerea 
materialelor, mobilierului, cur enie în 
curtea colii 

To i profesorii, personal 
nedidactic 

 
Promovarea proiectului se va face pe re elele de socializare ale colii. 

Evaluarea 
- Expozi ie de fotografii; 
- Crea ii literare ale elevilor; 
- Expozi ie de desene i pictur . 

Activitatea a fost un succes. Profesorii i p rin ii au avut o bun  comunicare în organizarea 
activit ii; elevii au avut idei foarte frumoase pentru daruri: grupa mica împreun  cu clasa a IV-a 
(prof. Machedon Marilena i prof. Platic  Lumini a) au preg tit dulciuri pentru to i copiii din coal  
împreun  cu p rin ii; elevii altor clase au realizat flyere. 
        Indiferent de vârst , to i copiii au participat la activit i, au colaborat, s-au bucurat. Cei mari au 
avut grij  de cei mici, darurile au fost oferite i primite cu zâmbetul pe buze.  
       Prietenia a fost la ea acas . 
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Galerie foto: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

                                                                                                              INSPECTORATUL ŞCOLAR 

                                                                                                                          JUDEŢEAN TULCEA 

  

EEUROPEAN VVALUES FOR IINCLUSIVE SSCHOOLS 

22001166--11--RROO0011--KKAA110011--002233881111  

CCooffiinnaannțțaatt  pprriinn  pprrooggrraammuull  EErraassmmuuss++  aall  UUnniiuunniiii  EEuurrooppeennee  

 

 

Tulcea, 2017 

    24 

 
Jocuri energizante - bune practici 

 
                                                                apera Mariana Ecaterina, profesor înv. pre colar  

                                                            i  colegele participante la mobilitatea de formare din Malta 
 

Jocurile pe care le numim generic „energizante” sau „energizere” sunt jocuri specifice 
anima iei socio-educative. Anima ia socio-educativă consist  în promovarea i coordonarea 
capacit ilor expresive, rela ionale, de întrajutorare i inova ie social, educative i culturale, de 
comunicare intercultural, atât ale persoanelor/ indivizilor, cât i a grupurilor. În acest domeniu 
accentul este pe educa ie i  obiectivele de înv tare. Astfel, putem identifica:   
- JOCURI de PREZENTARE - care au ca obiectiv cunoa terea participan ilor la joc, respectiv a 
numelor i a anumitor caracteristici minime ale fiec ruia, stabilirea unui prim contact; 
- COMUNICARE – urm rind stimularea comunic rii între participan i, crearea unui mediu favorabil 
ascult rii active i a exprim rii sentimentelor; 
- COOPERARE – pentru a inocula prin intermediul mi c rilor ideea cooper rii între oameni, 
realizarea coordon rii mi c rilor pentru realizarea unei activit i; 
- ENERGIZARE - a determina o stare sau a crea o atmosfer , a trezi oamenii înainte de o activitate 
sau în timpul acesteia, a  introduce un subiect într-un mod cât mai pu in dureros; 
- CUNOA TERE i AUTOCUNOA TERE – urm rind cunoa terea reciproc  a participan ilor, crearea 
unei ambian e pozitive în grup; 
- AFIRMARE I/SAU INTEGRARE ÎN GRUP – pentru valorificarea calit ilor persoanelor i ale 
grupului, pentru a favoriza o ambian  în care to i s  se simt  parte a unui întreg, pentru afirmarea în 
condi ii de egalitate e baza comunic rii libere i a lucrului în comun; 
- RELAXARE - eliberarea de energii, stimularea mi c rii în grup, ruperea st rii de monotonie, 
trecerea de la o activitate la alta sau ca punct final al unei activit i comune.    
       Pe parcursul acestui proiect am înv at i aplicat metode, tehnici incluzive. Între acestea jocurile 
au ocupat un loc special. Propunem în continuare câteva jocuri/tehnici, pe care copiii le-au îndr git i 
care au devenit activit i cotidiene. 

 Energie din...silabe 
Organizare: Participan ii sunt a eza i în cerc. 
Sarcina jocului:  

 Cel ce începe jocul roste te doar prima silab  a prenumelui, de 2 ori, fiecare rostire e înso it  de o 
b taie din palme, imediat adaug  prima silaba a  prenumelui altui participant, tot de 2 ori, îns  cu 
palmele bate coapsele. 
 Cel ce tie c   silaba apar ine  numelui s u, continu .  
Exemplu:Ni-Ni (de la Nina)- Ta-Ta (de la Tamara),Ta-Ta c tre Mi-Mi (Mioara) cu b t i alternative 
palme–coapse. 

Jocul se deruleaz  rapid, sunt antrena i to i copiii, pe rând;     
 • Participan ii sunt aten i tot timpul s  întâmpine chemarea “silabei”  i s  continue.    
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 • Surprinderea unui coleg neatent poate întrerupe “ irul silabelor” care se reia, uneori provocând 
amuzament.   

 Beneficii:  
 • este un joc de aten ie, intercunoa tere ; 
 • aduce energie, bucurie i antren pentru activitatea care urmeaz ;  
 • se poate desf ura în orice spa iu;  
 • se consolideaz  tema desp r irii cuvintelor pe silabe. 

 Jocul numelor 
Participan ii sunt aşeza i în cerc. Cel ce deschide jocul explic  regula şi exemplific .  Fiecare 

participant, în ordine, în sensul acelor de ceasornic, se prezint  spunându-şi numele înso it de un gest 
(personal); tot grupul repet  fiecare nume şi gest, pe rând. Participan ii trebuie s  fie foarte aten i, 
gestul nu trebuie s  se repete. 

 Hula - hoop 
Scopul – team building 
Materiale: cercuri de gimnastic  cu marcaj 
Sarcina: copiii trebuie s  mute cercul pân  când 

marcatorul va fi  din nou în locul  din care a pornit; 
copilul coordonator trebuie s  strige “hula hop” în 
momentul în care se încheie o rotire a cercului i 
marcajul ajunge din nou în dreptul s u. 

Beneficii: 
• favorizeaz  construirea echipei, incluziunea; 
• copiii înva  s  lucreze împreun  pentru acela i scop;  
• jocul este antrenant, creaz  bun  dispozitie. 

 Zip-zap-zop (Flip-flap-flop) 
Scopul: relaxare, ruperea st rii de monotonie 
Organizare: Participan ii sunt aşeza i în cerc.  
Desfă urare: cel ce începe jocul roste te ”zip”, apoi paseaz  jocul c tre urm torul participant  

printr-un gest al mâinilor, o b taie din palme. Acesta repet  gestul i roste te ”zap”, iar urm torul 
copil roste te ,,zop”. Ordinea onomatopeelor trebuie respectat , gestul se repet , pasarea se face în 
ritm alert. În cazul în care un participant greşeşte ordinea 
onomatopeelor (zip-zap-zop) se reia jocul. 

 “Fox, house, earth”- “Vulpe, cas , p mânt” 
Sarcina: 
• Copiii formeaz  perechi i se in de mâini simulând 

acoperi ul unei case. Între ei se a eaz  copilul “vulpe”. Un copil 
r mâne f r  “cas ”,  pe care va trebui s  o caute.  
 • La comanda “vulpe”, copiii –vulpi î i schimb  casele.  
 • La comanda “cas ”, copiii ce formeaz  casa î i caut  alt  pereche.  
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 • La comanda  , “p mânt” to i copiii formeaz  alte grupuri  
Beneficii:  

• se poate desf şura în interior şi în exterior; 
• copiii îşi dezvolt  aten ia; 
• copiii înva  s  respecte regulile jocului; 
• asigur  participarea tuturor copiilor, favorizeaz  incluziunea. 

 Num r toarea 
Scopul: comunicarea nonverbal  
Organizare: Participan ii stau în picioare, în cerc. 
Sarcina: 

 Participan ii trebuie s  numere între limitele stabilite de organizator (10-20). 
 Cel ce începe jocul cu num rul 1 trebuie s  determine urm torul participant s  rosteasc  num rul 
ce urmeaz  prin comunicare non-verbal ; num r toarea nu se realizeaz  în ordinea a ez rii 
participan ilor în cerc; fiecare participant, la rândul s u, alege pe cel ce va continua num r toarea. 
 Întreruperea num r torii sau intrarea simultan  în joc a mai multe persoane determin  reluarea 
jocului pân  la realizarea sarcinii. 

Beneficii: 

 se poate desfa ura în orice spa iu; 
 favorizeaz  comunicarea nonverbal ; 

 favorizeaz  participarea tuturor elevilor, incluziunea. 

 Oglinda 
Scopul jocului: Comunicarea non-verbal , sincronizarea 
ac iunilor, men inerea exactitudinii ritmului mi c rilor.  
Organizare: Copiii sunt a ezati doi câte doi fa  în fa .   
 Sarcina : Un copil mimeaz  iar copilul-oglind  
reproduce mi c rile cât mai exact.   
 Beneficii: Jocul stimuleaz  comunicarea, este amuzant, dezvolt  aten ia i coordonarea mi c rilor, 
viteza de reac ie. 

 Mingea fierbinte 
Scopul: autocunoa terea, cunoaşterea reciproc  în 

cadrul grupului, afirmarea în grup. 
Organizare: Participan ii  sunt a eza i în cerc. Jocul 

trebuie s  se realizeze cât mai repede posibil. 
Sarcina: Animatorul prezint  Mingea „fierbinte”. 

Participantul care prime te mingea trebuie s  se prezinte 
spunând: 
- numele (cum i-ar pl cea s  i se spun ); 
- de unde vine; 
- o preferin , o dorin . 
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Toate acestea trebuie f cute cât mai repede posibil, pentru c  ,,mingea e fierbinte!”. Dup  
prezentare fiecare copil arunc  mingea mai departe. Jocul continu  pân  când toate persoanele se 
prezint . 

Beneficii: 

 antreneaz  to i copiii; 
 favorizeaz  intercunoa terea, incluziunea; 
 creaz  ambian  pozitiv  în grup. 

 Ploaia african  
Scopul: ruperea st rii de monotonie, ,,trezirea” pentru activitate 
Timp: 5 min. 
Materiale: cercuri 
Organizare: Elevii se aşeaz  în cerc, în picioare. 
Desfăşurarea jocului: 
Copiii  vor imita ploaia, iar sunetul se va propaga. Astfel, primul elev va imita cum plou  încet 

(pocneşte încet din degete), colegul din stânga lui preia sunetul şi to i participan ii pe rând pân  se 
ajunge din nou la primul, care schimb  sunetul ce urmeaz  a fi preluat de al doilea, apoi al treilea etc. 
În timp ce primul elev schimb  sunetul, ceilal i înc  imit  sunetul dinainte pân  când sunetul actual 
ajunge la ei. 

Ordinea momentelor în exerci iu este urm toarea: 
  plou  încet (pocnesc din degete uşor); 
  plou  tare (pocnesc mai tare din degete); 
  bate vântul (îşi freac  palmele una de cealalt ); 
  cade grindina (bat din picioare); 
  fulger  (bat din picioare şi cu mâinile îşi lovesc picioarele). 

 La sp l toria de maşini 
Scop: dezvoltare emo ional , stimularea comunic rii 
Desfasurarea jocului: Copiii sunt invita i s  aleag  cartonaşe cu fe e umane reprezentând 

diferite st ri afective: bucurie-veselie, triste e-sup rare. Fe ele vesele s-au aşezat pe dou  şiruri. 
Printre cele dou  coloane au trecut copiii care şi-au ales fe e triste. Acestora din urm  li s-au adresat 
din partea colegilor veseli cuvinte de laud  pentru a li se eviden ia calit ile, îmbr iş ri, strângeri de 
mân , toate acestea cu scopul de a li se schimba starea. Prin urmare fiecare copil care a intrat 
“murdar” la sp l torie, dup  un proces de “sp lare” a ieşit “curat”.  

Aceste jocuri au impact asupra autonomiei copiilor; ace tia înva  s  colaboeze, s  
împ rt easc  opinii, gânduri.  Cu o preg tire minim  i resurse de timp de maximum 3-4 minute 
putem asigura participarea elevilor la activit i, putem crea un mediu favorabil comunic rii, 
colabor rii, incluziunii. 
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Descrierea programului de formare – fluxul 2 
”Addressing Diversity and Equality în classroom”  

organizat de Amber Initiatives, în Plymouth, Marea Britanie, 4-12 martie 2017 
  

Prezentarea sistemului educa ional din Marea Britanie realizat  de c tre formatoarea, Svetlana 
Stoupnikov a fost sus inut  de un material ppt. i s-a f cut realizat prin compara ie cu sistemele de 
educa ie din fiecare ar  pe care o reprezentam, respectiv, România, Suedia i Italia. S-au prezentat 
tipurile de coli, curriculumul pentru nivelul primar i cel secundar, diferen ele dintre coli în ceea ce 
prive te programul pe parcursul anului colar i exemple de coli cu rezultate bune în urma 
inspec iilor. 
 În cea de-a doua parte a temei, Sistemul educa ional din Marea Britanie,  am fost informate 
despre  Programului Na ional pentru Dezvoltare Spiritual , Moral , Social  i Cultural , scopul 
educa iei SMSC i modul cum se evalueaz  SMSC. Pentru fiecare domeniu de dezvoltare s-au oferit 
exemple de activit i din coli privind modul cum se realizeaz  obiectivele i cum se promoveaz  
valorile fundamentale britanice. Fiecare cursant a lucrat individual pentru a identifica activit i, 
exemple de bune practici din coli, pentru fiecare din domeniile spiritual, moral, social i cultural, 
apoi au fost prezentate în echipe, pe ri. 
   Tema ,,Egalitate, legisla ie i practici anti-discriminatorii,, s-a prezentat pe baza suportului de 
curs i sub îndrumarea lui Rupert Blomfield, fondator al Amber Initiatives care ne-a propus s  
exers m  tehnici anti-discriminatorii pentru a diferen ia discriminarea, prejudec ile, stereotipurile, 
sexismul sau discriminarea de gen i rasismul, pe baza unor scenarii specifice mediului colar. 

Tema despre oportunit ile oferite de Programul Erasmus+, tipurile de proiecte i modul cum 
pot fi accesate acestea, a fost prezentat  de Svetlana Stoupnikov care ne-a familiarizat i cu platforma 
Otlas, pentru a promova proiecte i a identifica poten iali parteneri. 

Tema ”Respectarea diferen elor,, a fost prezentat  de domnul Graeme Kirkup, fost poli ist în 
coala Plymstock, având ca suport un material ppt. dar i exemple concrete din activitatea pe care o 

desf oar  în parteneriat cu colile. 
În cadrul temei ”Diversitatea într-o lume aflat  în schimbare”, am identificat, individual i în 

grup, strategii i metode de a promova diversitatea în coal , pe baza observa iilor scrise în timpul 
vizitelor efectuate în cele trei coli: Plymstock School, Plymouth School of Creative Arts i Marine 
Academy. Am schimbat opinii i am încercat s  argument m importan a respect rii diversit ii în 
mediul colar pentru o mai bun  incluziune a copiilor. Concluziile au fost sintetizate prin lucru pe 
grupe pentru a realiza  câte un poster. 

Tema ”Egalitate, diversitate i incluziune în munca cu copiii/tinerii” a fost sus inut  de 
domnul Rupert Blomfield care ne-a prezentat un studiu despre situa ia refugia ilor i atitudinea 
oamenilor fa  de ace tia. S-au f cut exemplific ri despre atitudinea profesorilor fa  de integrarea 
copiilor refugia i în coal . Activitatea s-a desf urat în Sediul Crucii Ro ii din Plymouth, unde am 
discutat cu refugia i din Eritrea, despre sprijinul acordat de organiza ia Amber Initiatives i Crucea 
Ro ie, privind înv area limbii, educa ia, cunoa terea legisla iei  i plasarea pe pia a muncii. 



 

                                                                                                              INSPECTORATUL ŞCOLAR 

                                                                                                                          JUDEŢEAN TULCEA 

  

EEUROPEAN VVALUES FOR IINCLUSIVE SSCHOOLS 

22001166--11--RROO0011--KKAA110011--002233881111  

CCooffiinnaannțțaatt  pprriinn  pprrooggrraammuull  EErraassmmuuss++  aall  UUnniiuunniiii  EEuurrooppeennee  

 

 

Tulcea, 2017 

    29 

Pentru a explora modul în care func ioneaz  politicile privind egalitatea de anse în colile 
britanice au fost organizate vizite, participarea la secven e de lec ii, discu ii cu elevii i profesorii în 
colile din Plymouth: Plymstock, Creative Arts i Marine Academy.  

  

UE : Istorie, Tradi ii, Diversitate cultural  şi Valori  
- proiect educa ional la nivelul colii - 

 
                                                                                                       Batiste Jenica, director adjunct 
                                                                                                       coala Gimnazial  Nr.12 Tulcea 

 
Titlul proiectului: ,,U.E. : Istorie, Tradi ii, Diversitate cultural  şi Valori” 
Domeniul : Educa ie civic  
Num r de participanți :150 de copii i 10 cadre didactice 
Echipa de proiect : 

 Coordonator : profesorul de Cultur  Civic  
 Profesorii dirigin i de la clasele a VII-a i a VIII-a. 

Argument: 
Prin acest proiect educa ional urm rim însu irea unor termeni, no iuni i concepte cu privire 

la istoria, tradi iile i valorile culturale ale Uniunii Europene, utile copiilor de ast zi dar i în 
perspectiv . Abordând o educa ie în spiritul valorilor europene, copiii trebuie s  con tientizeze 
identitatea european  în consonan  cu cea na ional , pentru a- i recunoa te drepturile i libert ile 
dar i pentru a- i asuma responsabilit i ca viitori cet eni europeni.  

Activit ile proiectului  preg tesc copiii pentru Concursul interdisciplinar, organizat cu ocazia 
s rb toririi Zilei Europei. Prin modul de organizare acest concurs sintetizeaz  i evalueaz  
cuno tin ele asimilate de copii, oferindu-le  modalit i diferite de exprimare a creativit ii lor. Astfel, 
copiii înva  s  manifeste un comportament social, activ i responsabil, adecvat lumii în schimbare.  

Scopul proiectului: 
 Îmbog irea cuno tin elor copiilor despre Uniunea European  i promovarea valorilor 

europene prin activit i educative care contribuie la dezvoltarea sentimentelor de cet eni 
liberi i responsabili într-o Europ   unit . 

Obiective specifice: 
  ssttiimmuullaarreeaa  iinn iiaattiivveeii  ccooppiiiilloorr  pprriinn  ddeessccooppeerriirreeaa  ddee  iinnffoorrmmaa iiii  ddeesspprree  ssttaatteellee  mmeemmbbrree  aallee  UUEE;;  
 conştientizarea diferen elor etnice, culturale, social-politice, şi economice în scopul realiz rii 

unit ii europene în şi prin diversitate; 
 ddeezzvvoollttaarreeaa  iinnvveessttiiggaa iieeii  iinnddiivviidduuaallee  şşii  ddee  ggrruupp  pprriinn  iinntteerrmmeeddiiuull  pprrooiieeccttuulluuiieedduuccaattiioonnaall;; 
 ddeezzvvoollttaarreeaa  sseennttiimmeenntteelloorr  ddee  pprriieetteenniiee  iiccoollaabboorraarree  îînnttrree  ccooppiiii  şşii  ccaaddrreellee  ddiiddaaccttiiccee;; 
 îmbun t irea comunic rii prin încurajarea exprim rii  pprroopprriiiilloorr  ooppiinniiii;; 
 aassuummaarreeaa  ddee  rroolluurrii  şşii  rreessppoonnssaabbiilliitt ii  ddee  cc ttrree  ccooppiiii.. 
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Grup țint : proiectul se adreseaz  elevilor din clasele a VII-a i a VIII-a, întrucât sunt familiariza i 
cu unele no iuni, concepte, termeni de la disciplina Cultur  Civic , cadrelor didactice  i p rin ilor de 
la coala Gimnazial  Nr.12 Tulcea. 
 
Beneficiari direcți: 150 de copiii din clasele a VII-a i a VIII-a.  
Beneficiari indirecți: cadrele didactice i p rin ii. 
Durata proiectului: 4 luni (Februarie – Mai 2018) 
 
Descrierea activit ților proiectului: 
 
Titlul activit ții: Constituirea i institu iile  Uniunii Europene - scurt istoric 
Data/perioada de desf urare: Februarie 2018 
Locul de desf urare: Sala multimedia 
Durata: 50 minute 
Participanți: elevi, cadre didactice. 
Descrierea activit ții: 

Copiii vor fi repartiza i pe grupuri i vor primi fişe cu informa ii despre constituirea UE i 
despre institu iile UE. Li se va face cunoscut  Declara ia Schuman(1950), Tratatul de la Paris (1951), 
prin care s-au pus bazele Comunit ii Europene a C rbunelui i O elului, format  din 6 state: Belgia, 
Fran a, Italia, Luxemburg, Olanda i R.F.Germania.Toate aceste ri aveau drepturi egale, iar 
cooperarea dintre ele se realiza prin intermediul unor institu ii comune. 
Ei vor cunoa te cum func ioneaz  UE i cele mai importante institu ii: Comisia European , Consiliul 
European, Consiliul Uniunii Europene, Curtea European  de Justi ie i Banca Central  European .  
În cea de-a doua parte, se va prezenta un material ppt. pentru a sintetiza informa iile i se va realiza 
un poster cu fotografii care reprezint  institu iile UE. 
 
Titlul activit ții:  ,,În c l torie prin Europa/ Descoper  statele membre ale Uniunii Europene!”  
Data/perioada de desf urare: Martie 2018 
Locul de desf urare: Cabinetul de informatic  
Durata: 50 minute 
Participanți: elevi, cadre didactice. 
Descrierea activit ții: 

Copiii vor fi invita i s  fac  o c l torie imaginar  prin statele membre ale Uniunii 
Europene, cu ajutorul h r ilor i atlaselor geografice. Ei vor localiza, vor identifica i denumi statele 
membre ale UE i capitalele lor iar în cea de-a doua parte le vor desena steagurile. Se vor prezenta 
imagini de pe internet i se vor purta discu ii despre obiectivele turistice, tradi iile i obiceiurile 
culinare. Cei care au vizitat rile membre, vor fi încuraja i s  împ rt easc  din experien ele lor. 
 
Titlul activit ții: ,,Valori i simboluri europene” 
Data/perioada de desf urare: Aprilie 2018 
Locul de desf urare: Bibliotec  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comisia_European%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_European
http://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_European
http://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Uniunii_Europene
http://ro.wikipedia.org/wiki/Curtea_European%C4%83_de_Justi%C8%9Bie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_Central%C4%83_European%C4%83
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Durata: 50 minute 
Participanți: elevi, cadre didactice. 
Descrierea activit ții: 

Se va explica conceptul de valoare european , pornind de la identificarea valorilor personale. 
Vor lucra pe 6 grupuri i în fiecare grup vor primi câte o fi  în care este descris  una dintre valori: 
demnitatea uman , libertatea, democra ia, egalitatea, statul de drept i respectarea drepturilor omului. 
Vor rezolva rebusuri  pentru a identifica valorile europene. Fiecare grup î i va alege o valoare i o va 
ilustra printr-o caricatur / simbol.  
Materiale – cret , coli carton, markere, fi e cu rebusuri,creioane colorate.  
 
Titlul activit ții: Concurs interdisciplinar ,,U.E.: Istorie, Tradi ii, Diversitate şi Valori” 
Data/perioada de desf urare: Mai 2018 
Locul de desf urare: Sala multimedia 
Durata: 90 minute 
Participanți: 25 de elevi, profesorii dirigin i, membrii juriului. 
Descrierea activit ții: 

Concursul se va desf ura pe fiecare clas  i apoi 5 elevii câ tig tori vor forma câte un echipaj i 
vor reprezenta clasa. 

Concursul va avea urm toarele sec iuni: 
1. cunoştin e  despre constituirea, institu iile i simbolurile europene 
 Fiecare echip  va avea de rezolvat câte un test gril . 

 Durata: 10 minute 
2. geografie 

a) aplica ie practic  
Fiecare echip   va confec iona 3 drapele ale rilor din U.E. şi le va aşeza pe harta Europei .  
Materiale necesare: carton colorat, hârtie glasse, acuarele, creioane  colorate, carioci, foarfece. 

 Durata: 15 minute 
b) turism 
Fiecare echip  va recunoaşte şi denumi câte 3 imagini cu obiective turistice din rile U.E.  

 prezentate la videoproiector. 
Durata: 10 minute 

3. artistico-plastic   
Fiecare echip  va prezenta o compozi ie pe coal  A3, având  tema “Cet ean european” 

realizat în acuarele/carioci/creioane colorate. 
Durata: 10 minute 

4. tradi ii culinare 
Fiecare echip  va prezenta o re et  ilustrat , desenat  sau realizat  din colaje, specific  unei 

ri din U.E. şi produsul gata preparat (por ie pentru 1-2 persoane). 
Durata: 15 minute 
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5. literatur  
Fiecare echip  va prezenta un eseu “ Valori europene în coala mea”, de 2 pagini A4 Times 

News Roman în care va expune viziunea despre cum pot promova elevii valorile europene în 
coal ,,. 

Durata: 15 minute 
6. costume tradiționale 

Fiecare echip  va prezenta un costum/ un obiect de îmbr c minte specific unei ri i va 
saluta în limba rii respective. 

Durata: 15 minute 
 

Juriul concursului: 
 Coordonatorul educativ; 
 Profesorul de Cultur  civic ; 
 Profesorul de Limb  i literatur  român  
 Profesorul de Desen; 
 Profesorul de Geografie;  
 P rintele unui elev de clasele a VII- a / a VIII- a 
 Un reprezentant din Consiliul elevilor  

 
 Evaluare: 
Se va puncta: 

 Originalitatea; 
 Claritatea prezent rii; 
 Mod de prezentare; 
 Unitatea compozi iei;  
 Con inut ştiin ific. 
Premiile se vor acorda pe cele 5 sec iuni. Se vor acorda diplome de participare tuturor copiilor.  
 

Surse de documentare: 
 Publica ii, enciclopedii, Internet, c r ile „Uniunea European  locuri şi oameni”, „Micii 

Europeni” i ,,C l torie spre Uniunea European ,, 
 
Diseminarea rezultatelor proiectului: 

Realizarea portofoliului proiectului, a unor prezent ri ppt, filme cu aspecte de la activit i i 
cu produsele rezultate i prezentarea lor în cadrul comisiilor metodice i edin elor cu p rin ii . 
 
Activit i de promovare/ mediatizare a proiectului: 
- Publicarea fotografiilor realizate pe parcursul derul rii proiectului pe pagina de Facebook a 

colii; 
- Publicarea unui articol în revista şcolii ,,Campionii,,; 
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Calendarul proiectului: 
 

PERIOADA CALENDARUL ETAPELOR PROIECTULUI 
15 – 26.01.2018 Elaborarea proiectului, avizarea  acestuia.  

29-2.02.2018 Lansarea proiectului la nivelul şcolii 

12.02.-18.05.2018 Derularea activit ilor  

11-20.04. 2018 Înscrierea participan ilor 

Sus inerea probelor pe clase  

Selec ia echipajelor din cele 5 clase. 

30.04.-  4. 05.2018 Preg tirea pentru concurs  

30.04.2015  Evaluarea lucr rilor artistico-plastice i a eseurilor.  

9.05. 2018 Sus inerea concursului 

 10- 31.05.2018 Diseminare/promovare 

 
  
Bibliografie: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European  
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_ro 
 https://europa.eu/teachers-corner/sites/.../files/.../europe_nutshell_presentation_ro.pptx 
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro 
http://ec.europa.eu/assets/epsc/files/the-european-story_epsc_ro_web.pdf 
eurovizionarii.blogspot.com/p/valori-europene.html 
https://www.slideshare.net/MdlinBlidaru/valorile-europene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_ro
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Anexa 1 
 

 DIPLOMA 
  

 
 

  
 

                   Anexa 2 
Tabel centralizator cu notele echipajelor 
 
Nr. 
crt. 

Cls.  Probe concurs Total 
Litera 
-tur  

Artistico- 
plastic  

Cuno - 
tin e 

 

Turism 
 

Aplica ie 
practic  

Tradi ii 
culinare 

Costume 
tradi- 
ționale 

 

1          
2          
3          
4          
5          
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Pe urmele str moşilor 
- activitate non-formal  – 

 
                                                                                                         Doroftei Stela Loredana, profesor 
                                                                                                       coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea 
 
Data: 22 – 29 aprilie 2017 
Participan i: elevii clasei a V-a A; p rin ii 
Tipul activit ilor: extraşcolare 
Responsabil: prof. diriginte Doroftei Stela-Loredana 
Parteneri: Muzeul de Istorie şi Arheologie Tulcea; Clubul de echita ie Real Racing 
Activit i desf şurate: vizite, vizionare de film, activitate de ol rit, activit i specifice unui club de 
echita ie 
Locul de desf şurare al activit ilor:  
 Muzeul de Istorie şi Arheologie Tulcea  
 Clubul de echita ie Real Racing 
 Şcoala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea 
 
Scopul activit ii 
Incluziunea elevilor din categorii vulnerabile în cadrul unui grup din punct de vedere interpersonal 
şi intrapersonal şi promovarea diversităţii prin desfăşurarea unor activităţi non-formale. 
 
Obiectivele activit ii 
Obiectivele propuse pentru realizarea scopului activit ii sunt urm toarele: 
 Dezvoltarea abilit ilor de a lucra în echip ; 
 Creşterea stimei de sine prin valorizarea aptitudinilor; 
 Dezvoltarea unei atitudini de respect fa  de diversitate în toate formele acesteia; 
 Formarea unui comportament responsabil manifestat în atitudinea fa  de colegii cu cerin e 

educa ionale speciale şi prin modul de abordare a sarcinilor de lucru; 
 Dezvoltarea încrederii în for ele proprii prin aprecierea eforturilor depuse în realizarea sarcinilor 

de lucru; 
 Dezvoltarea unui comportament civilizat; 
 Dezvoltarea unor abilit i practice; 
 Conştientizarea valorilor culturale ale zonei; 
 Formarea unei atitudini de respect fa  de patrimoniul cultural tradi ional; 
 Formarea şi dezvoltarea unui comportament responsabil fa  de animale. 
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Modalit i de realizare a activit ilor 
Obiectivele propuse vor fi îndeplinite prin urm toarele 
activit i: 
 Vizitarea Muzeului de Istorie şi Arheologie Tulcea 

sub îndrumarea şi explica iile unui ghid; 
 Vizionarea unui film despre tradi ia str veche a 

ol ritului; 
 Decorarea cu modele tradi ionale a unui desen care 

reprezint  un vas de lut; 
 Asistarea la o lec ie de înv are a realiz rii unui obiect de lut; 
 Realizarea unui obiect de lut la roata de ol rit; 
 Pictarea şi expunerea obiectelor de lut realizate la muzeu în 

cadrul unei activit i pe grupuri; 
 Realizarea unui Tur al galeriilor în care au fost expuse obiectele 

de lut ale copiilor; 
 Prezentarea pe grupuri a mini-expozi iilor; 
 Aducerea la cunoştin a elevilor a regulilor ce trebuie respectate 

pe traseul spre şi dinspre obiectiv, precum şi în cadrul clubului 
de echita ie; 

 Informarea copiilor cu referire la rase de cai şi echipamente;  
 Sesiune de întreb ri referitoare la cai, echipamente şi competi ii 

hipice sus inute de angaja ii şi elevii clubului; 
 Vizitarea clubului de echita ie; 
 Participarea la ora de hr nire şi de îngrijire a cailor în grupuri de 

copii sub îndrumarea unui îngrijitor; 
 Şedin  de echita ie asistat  de instructori cu fiecare copil. 
 
Modalit i de evaluare a activit ilor 
Evaluarea activit ilor desf şurate se va realiza prin: 
 fotografierea şi filmarea unor secven e din cadrul activit ilor; 
 concurs de întreb ri; 
 completarea unei fişe de feedback; 
 recompensarea elevilor cu diplome şi aprecieri verbale; 
 realizarea unui poster cu fotografii din timpul activit ilor; 
 culegerea de impresii cu referire la activit ile desf şurate; 
 realizarea unei compozi ii – compunere, desen, poezie; 
 recompensarea elevilor cu diplome şi premii. 
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,,Vreau şi eu s  m  implic!” 

- proiect educațional - 
 
                                                                                                      Duțu Nicoleta, director 
                                                                                 apera Mariana Ecaterina, prof. înv. pre colar 
                                                                                  coala Gimnazial  ”Grigore Antipa” Tulcea 
 

Prezentarea organizației 
Scopul general al organizației: O unitate şcolar  de referin  integrat  nevoilor sociale ale 

comunit ii, o structur  eficient  i echitabil  pentru toate categoriile de copii, astfel încât s  
asigur m progresul tuturor elevilor. Prin programele educa ionale extindem activit i de înv are prin 
cooperare, exersarea unor deprinderi de comportare, lucru în echip , dezvoltarea aptitudinilor 
personale, astfel încât ”mâine s  fii mai bun ca azi”. 

Echipa de proiect: Du u Nicoleta, director; apera Mariana Ecaterina, profesor înv. pre colar. 
Rezumatul proiectului:  
Elevii organiza i în echipe parcurg cursuri de ini iere IT pentru dobândirea aptitudinilor digitale 

i a abilit ilor de lucru în echip , de motivare a înv rii i integr rii sociale. Realizeaz  temele  
suplimentare i proiectele  sustinu i de profesori i de colegi, formându- i o imagine pozitiv  de sine, 
dezvoltându- i aptitudinile personale. Participarea la concursuri, proiecte înt re te atitudinea pozitiv  
fa  de coal  i dezvolt  creativitatea i încrederea în for ele proprii. Cursul de ini iere IT pentru 
p rin i este gândit pentru sus inerea moral  a copiilor, p rin ii fiind un bun exemplu de urmat. 

 Scopul proiectului: Integrarea social  a elevilor proveni i din medii dezavantajate prin 
dezvoltarea caracteristicilor personale, a abilit ilor de interac iune social , dezvoltarea creativit ii, a 
spiritului de ini ativ  şi formarea unei atitudini pozitive fa  de şcoal , înv tur , educa ie.  

Obiectivele vizate în proiect:  
- Dezvoltarea caracteristicilor personale, a abilit ilor de interac iune social  pozitiv  prin implicarea 
elevilor în toate activit ile proiectului; 
- Formarea unei atitudini pozitive fa  de şcoal , înv tur  şi educa ie prin oferirea unui caracter 
practic, aplicabil cunoştin elor dobândite în cadrul orelor; 
- Dezvoltarea creativit ii, a spiritului de ini iativ , a deprinderii de asumare a responsabilit ii prin 
implicarea în luarea deciziilor şi negocierea cu privire la modalitatea de desf şurare a programului; 
- Formarea unei imagini pozitive de sine prin dezvoltarea aptitudinilor personale; 
- Conştientizarea importan ei educa iei pentru carier . 

Activit țile propuse: 
A1- Lansarea proiectului: ”Familia-copilul- coala” - seminar în cadrul comunit ii şcolare, în cadrul 
c ruia vor fi implica i atât elevii, cât şi p rin ii/tutorii acestora, ce va eviden ia nevoia copilului a 
celor doi factori principali în educa ie - familia i coala;  
A2 – „Practica ne înva ” - curs ini iere IT pentru elevi; 
A3 – ”Rezultate colare mai bune” - preg tirea temelor, a proiectelor, folosind informa iile i 
abilit ile dobândite; 
A4 - Curs ini iere IT pentru p rin ii/tutorii elevilor; 
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A5 – ”Crea ii i creatori” – participarea elevilor la diverse concursuri colare i extra colare, ce 
implic  i abilit ile digitale dobândite; 
A6 – ” coala noastr ” - promovarea exemplelor de bun  practic ; 

A6.1 – ”Info coala”- supliment al revistei colii ”Evrika” de informare a activit ilor derulate 
în cadrul proiectului; 

A6.2 – ”Îmi promovez coala” - pliante, flutura i, afi e, realizate de elevi i distribuite în 
comunitate; 
A7 – ”Îmi place i mai mult la coal !” – finalul proiectului i promovarea continuit ii activit ilor. 

Rezultate a teptate:  
- implicare a 50 elevi i p rin i/tutori; 
- organizarea a dou  evenimente, care vor avea ca obiectiv promovarea proiectului; 
- dezvoltarea programelor educa ionale; 
- materiale informative-pliante, afi e, supliment revist ; 
- produse ale elevilor. 

Beneficiari: copii: 25; adul i: 25 

Tipul de vulnerabilitate al elevilor: 
 Analfabe i Digital: 40  
 CES: 10  
 Institu ionaliza i: 15 
 Risc abandon colar: 5 
 Elevi cu rezultate bune la înv tur  din medii defavorizate: 10  

Resurse alocate proiectului 
Resurse umane: 5 cadre didactice, personal didactic-auxiliar i nedidactic; 
Resurse practice: acces internet, furnituri de birou (hârtie Xerox, toner imprimant , toner 

xerox, pixuri, caiete, hârtie de scris, hârtie flipchart, post-ituri, marker, creioane colorate, aparat foto 
etc.) 

Impactul scontat al proiectului asupra contextului înconjur tor 
- Schimbarea atitudinii elevilor fa  de educa ie, la nivel macro;  
- Dobândirea competen elor digitale;  
- Încrederea copiilor în for ele proprii; 
- Atragerea copiilor la Şcoala Gimnazial  ”Grigore Antipa”; 
- O alt  percep ie a p rin ilor/tutorilor fa  de Şcoala Gimnazial  ”Grigore Antipa” ; 
- Atragerea i a altor cadre didactice în desf şurarea activit ilor; 
- Percep ia pozitiv  a comunit ii fa  de şcoal . 

Durata proiectului: 12 luni (septembrie 2017- septembrie 2018) 

Costul global al proiectului 
Cheltuieli cu chiria: 0 
Cheltuieli cu pers. implicate: 2500 
Cheltuieli cu electricitatea: 1500 
Cheltuieli cu internetul: 1200 
Cheltuieli transport: 1000 
Alte cheltuieli: 1000 
Total: 7200 lei  
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Factorii de succes 
Lucrul cu o echip  în care oamenii au aptitudinile potrivite, în elegerea clar  a rolurilor i 

responsabilit ilor în comunitatea colar . Proiectul se adreseaz  unor probleme reale ale grupului 
int , crearea unui plan de implementare realist, definirea clar  a rezultatelor aşteptate, capacitate 

organiza ional . 
Riscul de e ec: Buget subevaluat. 

Cum se va realiza sustenabilitatea proiectului 
- parteneriate cu alte şcoli, pentru activit i comune ale elevilor; 
- atragerea voluntarilor – p rin i/tutori, rude ale elevilor, membrii ai comunit ii, elevi de liceu; 
- utilizarea dot rilor şi pentru alte programe dup  încheierea proiectului. 
 

”STOP Bulling!” 
- proiect educativ pentru prevenirea 

delincvenței juvenile i victimizarea elevilor - 
 

                                                                                                         Duțu Nicoleta, profesor 
                                                                                                       Maxim Nicoleta, profesor 
                                                                                      coala Gimnazial  ”Grigore Antipa” Tulcea 
 

Argumentul proiectului: 
Comportamentul civilizat al elevilor este un deziderat atât al familiei, cât şi al activit ilor 

şcolare. În acest sens se propune o abordare pedagogic  a modului cum familia îşi exercit  rolul, îşi 
implementeaz  obiectivele şi le diversific , în colaborare cu şcoala. 

În cadrul acestui proiect educa ional ne-am propus s  antren m elevii claselor V-VIII, s  facem 
numeroase schimburi culturale şi educative, s  complet m şi s  dezvolt m aria lor de preocupare, în 
aşa fel încât ei s  beneficieze de o cât mai complet  informare şi argumentare în acest domeniu. 
Conducerea şcolii noastre, dirigin ii, întreg personalul didactic se afl  într-o continu  c utare de 
solu ii, pentru ca elevii noştri s  aib  un comportament civilizat. Împreun , credem c  putem realiza 
acest deziderat, la cele dou  clase participante. 

 Programul pentru prevenirea şi reducerea abaterilor de la comportamentul civilizat la nivelul 
claselor V-VIII pentru anul şcolar 2017-2018 constituie un demers prin care, noi, ca profesori 
dirigin i ai acestor clase, vrem s  prevenim, s  diminu m şi s  elimin m abaterile de la 
comportamentul civilizat al elevilor. Totodat , avem al turi de noi colegii claselor, p rin ii/tutorii 
elevilor şi tot ceea ce reprezint  comunitatea local . 

Existen a diferen elor culturale dintre familiile elevilor va implica şi moduri diferite de 
abordare a sarcinilor pe care le are familia în aceast  privin . Strategiile prin care se încearc  sau se 
evit  pe cât posibil, riscurile ce decurg din schimb rile prin care trec copiii de vârst  şcolar , sunt 
elemente de care şcoala, prin programele şcolare, caut  s  influen eze familia în formarea unui 
comportament civilizat la to i elevii. 
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Scopul proiectului: 
Formarea comportamentului civilizat, bazat pe respectarea drepturilor omului, respectiv ale 

copilului, conform normelor interna ionale i promovarea valorilor europene. 
Comportamentul civilizat, în prezentul program, se defineşte ca o abordare educa ional  

pozitiv  şi integrat  al c rei scop este de a ac iona în vederea  asigur rii condi iilor de instaurare a 
unei bune în elegeri  între elevii claselor respective şi a unui climat optim de înv are şi convie uire în 
clas , pe baza analiz rii problemelor personale (sociale, economice, a diversit ii culturale dintre 
familii). 
 

Obiectivele proiectului:  
 Înţelegerea, de către elevi, a proceselor complexe care determină comportamentul 

necivilizat; 
*  violen a verbal  şi fizic  dintre colegi; 
*  conflictele la nivel individual, de grup şi clas ;  

            * chiulul de la anumite ore; 
* petrecea timpului liber în compania unor persoane cu influen e nepotrivite vârstei şcolare; 
*  probleme de ordin familial ; 
* identificarea categoriilor de elevi afla i în situa ii de risc victimal sau delictual; 
* organizarea de întâlniri interactive cu elevi, cadre didactice i p rin i care s  vizeze : identificarea 
problemelor cu care se confrunt  ace tia i g sirea modalit ilor de solu ionare adecvate; 
* analizarea de cazuri concrete cu victime i/sau autori elevi; 
* prezentarea unor teme cu caracter educativ – preventiv referitoare la siguran a personal  i la 
consecin ele s vâr irii de infrac iuni, în special a celor cu violen  

 Cunoaşterea modalităţilor de rezolvare a acestora şi implicarea activă şi imediată în 
eliminarea şi prevenirea lor;  
 Dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale necesare convieţuirii în armonie cu familia, cu 
colegii şi cu ceilalţi din jur;  
 Participarea,  alături de alţi copii şi adulţi, la acţiuni specifice; 
 Formarea comportamentului civilizat bazat pe respectarea drepturilor omului, respectiv ale 
copilului, conform normelor internaţionale;  
 Crearea şi dezvoltarea comunităţii de învăţare în care elevii şi profesorii se motivează 
reciproc pentru a lucra împreună în vederea înţelegerii problemelor actuale la nivel de clasă, de 
şcoală şi chiar cele sociale cu care se confruntă fiecare în încercarea de identificare a soluţiilor 
potrivite, capabile de aplicabilitate. 
 Promovarea valorilor europene: respect pentru demnitatea umană, libertate, democra ie, 
egalitate, stat de drept i respectarea drepturilor omului i respectiv a minorită ilor.   

Beneficiarii proiectului: Elevii claselor V-VIII ai colii Gimnaziale ,,Grigore Antipa” Tulcea 

Realizatorii proiectului: cadre didactice din unitatea colar . 

Perioada  derul rii  proiectului: septembrie 2017- iunie 2018 
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Parteneri:                                         
 * Profesorii-dirigin i; 
 * P rin ii/tutorii elevilor; 
 * Asocia ia P rin ilor ,, Grigore Antipa”    
 * Comunitatea local ,  Prim ria; 
 * Poli ia local ; 
 * Poli ia de proximitate ; 
* Inspectoratul Jude ean de Jandarmerie. 

Popularizare: 
- antrenarea p rin ilor în derularea proiectului; 
- albume cu lucr ri, referate etc.; 
- concurs pe teme de comportament civilizat; 
- expozi ii cu desene în holul  şcolii; 
- articole în pres , referitoare la acest proiect; 
- elaborarea de materiale informativ-preventive (pliante, flutura i, afi e) destinate atât minorilor, cât 
i altor categorii de persoane (p rin i, profesori) care s  con in  informa ii cu privire la fenomenul 

delicven ei juvenile i a victimiz rii minorilor. 

Condi ii contractuale:  
1. Programul activit ilor va fi stabilit în comun. 
2. Programul poate suferi modific ri pe parcursul semestrului, dac  este în interesul unei mai bune 
func ion ri. 
3. Fiecare parte poate s  vin  cu complet ri sau modific ri cu condi ia s  anun e din timp. 
4. În organizarea şi desf şurarea activit ilor va fi acceptat  prezen a p rin ilor/tutorilor care doresc 
s  participe sau s  se implice. 
5. Lunar, se va face evaluarea activit ilor. 
6. Contractul se va reînnoi în fiecare an. 

Resurse materiale: 
Materiale necesare realiz rii diverselor activit i: coli de scris, marker, carioci, computere, video-
proiectoare, aparat foto , pliante, afi e, flutura i, etc. 
Spa ii de desf urare: s lile de clas , biblioteca şcolii şi cea municipal , muzee, gr dini, parcuri etc. 
Surse de finan are: Bugetul central, Asociatia p rin ilor, sponsori. 

Programul de activit ți 

Nr. 
crt. 

 
ACTIVITATEA  PROPUS  
 

 
DATA 

 
PARTICIPAN I 

1. 

„S  ne cunoaştem!” 
Lansarea proiectului, a programului pentru prevenirea, 
reducerea şi limitarea abaterilor de la comportamentul 
civilizat al elevilor; 
Identificarea şi recunoaşterea existen ei celor care au 

Septembrie  
2017 

Elevii claselor V-VIII   
Directorul şcolii; Dirigin ii; 
Cadre didactice 
Consilierul educativ; 
Psihologul  şcolii, 
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Analiz  i impact 
Pe tot parcursul proiectului se va avea în vedere monitorizarea frecven ei elevilor la cursuri,  

identificarea cauzelor care conduc la absenteism, frecven a abaterilor şi analiza acestor cauze. 
 
 

abateri de la comportamentul civilizat. Reprz. Pol de Proximitate 

2. 

„S  comunic m eficient!” 
Primele dialoguri cu cei identifica i cu abateri de la 
comportamentul civilizat. 
Informarea p rin ilor despre aceste aspecte: direct la 
domiciliu, în scris. 

Octombrie 
2017 

Elevii identifica i 

3. 

„Respecta i regulile!” 
Prelucrarea Regulamentului de ordine interioar . 
Discu ii individuale cu elevii. 
Transpunerea, într-un desen/schi , a unei reguli 
discutate  (fiecare elev alege regula important  pentru 
el).   

Noiembrie  
2017 

Elevii i p rin ii/tutorii lor, 
dirigin ii, cadrele didactice, 
psihologul colii 

4. 
„Argument al legilor pentru un comportament 
civilizat în societate” 
Întâlnire cu agen i de poli ie. 

Decembrie  
2017 

Elevii claselor respective, 
agen i de poli ie, p rin i/ 
tutori, cadre didactice 

5. 

„Dezvoltarea  ideii de toleran ” 
Prezent ri Power Point a temelor: despre prietenie, 
comportament, civiliza ie, toleran . 
Chestionare aplicate elevilor 

Ianuarie  
2018 Elevii şi p rin ii/ tutorii lor 

6. 
 

“Ştiu s  fiu un coleg civilizat” 
Concursul de cultur  general   
(despre drepturile şi îndatoririle copilului acas ,  la 
şcoal  şi pe strad ) 

Martie  
2018 

Echipaje de elevi din 
clasele V-VIII 
 

7. 
„Prezent şi perspective” 
în comunitatea  municipiului Tulcea 

Aprilie  
2018 

Elevii claselor 
Primarul oraşului 

8. 

“Suntem într-o Europ  civilizat ” -  Proiect 
educa ional 
Activit i comune între elevii claselor implicate şi al i  
elevi din alte coli, de Ziua Europei. 

9 Mai 
2018 Elevi, cadre didactice 

 

9. 

”Dup  munc  şi r splat  !” 
Evaluarea  rezultatelor  finale 
(Analiza activit ilor; vizionarea materialelor; 
acordarea unor premii şi diplome). 

Iunie 
2018 Elevi, profesori, p rin i/ 

tutori 
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Plan local pentru dezvoltarea unei coli incluzive 

                          
                                                                                                                                                             Szuchanszki Alice Carmen, director 
                                                                                                                                                   Simitopol Luminița Lucreția, director adjunct 
                                                                                                                                                       coala Profesional  ”Danubius” Tulcea 
 
 Profilul educa ional actual: 27 clase: 21 clase la UPJ  (1 gr. de gr dini  , 5 cl. înv. primar, 4 cl. înv. gimnazial zi şi 4 la f. r., 3 cl.în Programul 
„A Doua Şans ”:1 primar+2 secundar inferior, 4 cl. înv. profesional) i 6 cl. la structura Şcoala Primar  Nr. 9 (2 gr.de gr dini   şi 4 cl.  înv. 
primar). 
Num r total de elevi, împreun  cu coala structur : 515  
Distribu ie elevi pe clase, pân  la cl. a VIII-a, înv. de zi, corp principal : gr dini :  22 copii  (14 rromi),  cl preg.:  21 elevi  (19 rromi),  cl. I:  30 

elevi    (26 rromi);  cl. a II-a:  21 elevi  (20 rromi); cl. a III-a:  18 elevi  (15 rromi); cl. a IV-a: 15 elevi (13 rromi); cl. a 
V-a: 22 elevi (18 rromi); cl. a VI-a: 15 elevi (9 rromi); cl. a VII-a: 24 elevi (13 rromi); cl. a VIII-a: 17 elevi (6 rromi).  

Num r de elevi romi i nerromi: preşcolar + preg.-VIII înv. de zi: total 205, din care 153 rromi + 52 nerromi (74,63% rromi) 

Nr. 
crt. Activitate Perioada de 

desf şurare Mod de lucru Participanți Responsabil 
 

1. Activit ți de amenajare a spațiului colar 
1.1 „ coala prietenoas ” Începând cu luna iunie 

2017 
Spa iul colar se va amenaja într-un mod pl cut i valorizant 
pentru copii i elevi – odat  cu lucr rile de igienizare i repara ii 
din timpul verii, se vor folosi o serie de culori calde (pere i, 
podea);  în toate spa iile (clase, holuri), în timpul anului colar, se 
vor etala produse realizate de elevi i panouri cu fotografii din 
timpul diferitelor activit i; colectivul fiec rei clase va avea o 
imagine a colectivului de elevi împreun  cu dirigintele i un citat 
reprezentativ, înso it de câteva cuvinte despre autorul acestuia.  

Copiii i elevii 
colii, cadrele 

didactice 

Conducerea 
colii 
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2. Activit i interculturale elevi rromi şi nerromi 
2.1 Implementarea programei colare 

pentru disciplina op ional  
Educa ie intercultural , în 
conformitate cu OMECI 5098/2009 

1 or  pe s pt mân  la 
clasa a VIII-a 

Disciplina Educa ie intercultural  studiat  în anul colar 2017 -  
2018, ca disciplin  op ional  
 

Elevii clasei a 
VIII-a 
 

Conducerea 
colii 

2.2 Includerea elementelor de 
educa ie intercultural  în cadrul 
orelor de cultur  civic  i istorie 

La fiecare or  de 
educa ie social  
(începând cu sept.2017), 
cultur  civic  i istorie 
se vor accentua 
elementele de educa ie 
intercultural  

Elemente de educa ie intercultural  se vor introduce în cadrul 
orelor de educa ie social , de cultur  civic  şi istorie la clasele a 
V-a, a VII-a şi a VIII-a 

Clasele a V-a, a 
VII-a şi a VIII-a   

Profesor de 
educa ie 
social , 
cultur  civic  
i istorie 

2.3 Realizarea unor activit i de 
educa ie intercultural  
extracurriculare care se vor 
desf ura în „Clubul intercultural” 
care va fi înfiin at în coal ” 

 
1 dat  pe lun   

 
Activit ile cuprinse în capitolul 2.3 sunt detaliate în 
subactivit ile de mai jos.  
 
 

 To i elevii colii Coordonator 
educativ, 
director 

2.3.a Vizionarea unor filme artistice i 
documentare cu con inut 
intercultural 

Ianuarie 2018,  iunie 
2018 

Vizion rile au loc la Clubul intercultural din cadrul şcolii şi vor fi 
urmate de dezbateri pe marginea celor vizionate. Profesorul 
responsabil  se va ocupa de convocarea dirigin ilor, iar ace tia de  
invitarea p rin ilor/tutorilor şi a elevilor, amenajarea ergonomic  a 
spa iului, alegerea şi procurarea filmelor, vor participa la 
vizionarea filmelor şi la discu iile ulterioare 

La fiecare 
vizionare vor 
participa câte 
dou  clase de 
elevi şi p rin ii/ 
tutorii acestora 

Coordonator 
educativ, 
director 
adjunct 

2.3.b Celebrarea unor s rb tori: 
- Ziua Minorit ilor Na ionale şi 
Cr ciunul – Sfânta s rb toare a 
Naşterii Domnului 
- Pentru tine, mam !   
- Ziua Nesegreg rii şi 
Nediscrimin rii în Înv mânt  

 
18 decembrie 2017, i 
18-22 decembrie 2017 
8 martie 2018 
20 aprilie 2018 
 
31 mai 2018 

În clubul intercultural se vor organiza serb ri cu specific adaptat 
fiec rui eveniment, la care vor participa elevi rromi şi nerromi, 
cadre didactice, p rin i, invita i din comunitate. Se vor realiza 
fotografii de la aceste evenimente, acestea urmând a fi afi ate în 
coal , pe site i pagina de facebook a colii, revista colii. Elevii 

participan i în calitate de artişti vor primi câte o fotografie de la 
aceste evenimente. 

elevi rromi si 
nerromi, minim 
40-50 p rin i  
Lista de 
participan i 

Coordonator 
educativ, 
conducerea 
colii 
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- Întâmpinarea Zilei Copilului 
2.3.c Excursie p rin i-copii, în vederea 

îmbun t irii rela iei dintre 
p rin i/copii rromi i nerromi 
 

20 aprilie 2018 Excursia va dura 1 zi. Scopul – vizitarea câtorva m n stiri din 
jude ul Tulcea. La excursie vor participa în special elevi ai clasei a 
IV-a, copiii fiind înso i i de câte un p rinte. Copiii vor fotografia 
obiectivele vizitate; pozele vor fi expuse ulterior în şcoal , iar 
copiii, împreun  cu p rin ii vor povesti colegilor ce i-a 
impresionat în  timpul excursiei. 

20 elevi romi şi 
nerromi 
20 p rin i/ tutori 
rromi şi nerromi 
 

p.î.p. de la cl. 
a IV-a, 
conducerea 
colii 

2.3.d Concurs sportiv – întreceri 
sportive  (baschet, fotbal) cu 
echipe interetnice 
 

21 mai 2018 Concursul se va desf şura cu prilejul Zilei Mondiale a Diversit ii 
Culturale pentru Dialog şi Dezvoltare. Se vor forma echipe 
interetnice (dou  de fete şi dou  de b ie i) care se vor preg ti pe 
parcursul semestrului II - 1 antrenament la dou  s pt mâni. La 
concursuri vor fi invita i s  asiste p rin ii, profesorii, reprezentan i 
ai comunit ii i ai institu iilor locale. Vor fi create de c tre elevii 
din echipe afi e care vor anun a concursul. Echipele câştig toare 
vor  primi câte o cup . To i participan ii vor primi diplome.  

24 elevi români şi 
rromi (10 fete şi 
14 b ie i) 

Profesori de 
ed. fizic   

3.  Ateliere de pictur , poezie, muzic    
3.1. Atelierul de m r işoare şi felicit ri: 

echipe de lucru,  mixte din punct de 
vedere etnic, vor confec iona 
m r işoarele pe care le vor oferi, la 
serbarea de 8 martie, cadrelor 
didactice şi p rin ilor/tutorilor.  

Întâlnirile au loc o dat  
pe s pt mân , în luna 
februarie. Premierea 
celor mai frumoase 
lucr ri se va realiza in 
ziua de 1 martie 2018 

Se vor forma 6 echipe interetnice, fiecare echip  fiind format  din 
copii rromi şi nerromi.. Juriul va fi format din 4 copii romi, 4 
nerromi, 2 p rin i rromi, 2 p rin i nerromi, 2 cadre didactice.   
Cele mai bune trei echipe interetnice vor primi diplome; se vor 
realiza panouri cu produse i fotografii. 

32 copii rromi si 
neromi 
4 p rin i rromi si 
neromi  
 

Cadrul 
didactic 
responsabil 
cu activitatea, 
directorul 
adjunct  

3.2. Atelierul de pictur : Copiii vor 
realiza desene cu tem  
intercultural . Cele mai bune 
lucr ri vor fi premiate.  
 

S pt mânal, începând din 
s pt mâna coala altfel, 
pân  pe 18 mai 2018. 
Premierea lucr rilor - 21 
mai 2018.  

Lucr rile vor fi expuse în cadrul şcolii, începând cu data de 21 
mai 2018 -  Ziua Mondial  a Diversit ii Culturale pentru Dialog 
şi Dezvoltare. 
 

Elevi ai claselor 
primare, respectiv 
gimnaziale (rromi 
şi nerromi) 

Coordonator 
educativ, 
resp. înv. 
primar, prof. 
de ed. 
plastic   
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4.  Întâlniri şcoal  – comunitate – p rin i   
4.1. Clubul mamelor - întâlniri cu 

mamele rrome i nerrome, pe 
probleme de înv are şi 
promovare  a igienei personale, 
s n tatea alimenta iei,  importan a 
educa iei. 

Noiembrie 2017, martie 
2018, mai 2018 

Discu iile vor avea loc în clubul intercultural, participantele fiind 
asigurate de confiden ialitatea discu iilor. În func ie de tema 
aleas , discu iile vor fi conduse de coordonatorul educativ (prof. 
de biologie), asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar. 
 

Fotografii; lista 
participan i; 
raport activitate; 
20 participante / 
şedin  

Coordonator 
educativ, 
conducerea 
colii  

4.2. Întâlniri tematice cu p rin i rromi 
i nerromi, în coal , la care s  

participe reprezentan i ai 
comunit ii: biseric , prim rie, 
coal , poli ie.  

februarie 2018 
iunie 2018 

Discu iile vor avea loc în clubul intercultural. Temele abordate vor 
fi: Discriminarea – un flagel înc  actual;  G sirea unor solu ii 
optime pentru rezolvarea unor probleme din cartier şi pentru o 
colaborare mai bun  între  cet eni şi poli ie. 
 

Raport activitate; 
fotografii; 
lista participan i; 
câte 15 
participan i  

Profesor 
limba 
rromani, 
conducerea 
colii 

5.  Dezbateri cu reprezentanți minorit ți  
5.1  „Şi eu m-am n scut în România!” 16.03.2018 (18 martie – 

Ziua scriitorului rrom) 
31 mai – Ziua Florarilor 
 

Vor fi invita i reprezentan i ai unor minorit i, persoane publice 
care s  vorbeasc  cu elevii despre importan a diversit ii culturale 
i cultura minorit ilor din care fac parte. Se vor prezenta i 

aspecte privind egalitatea de şanse şi de gen. Întâlnirile vor avea 
loc în clubul interetnic: elevii de la clasele VII-VIII vor participa 
la activitate  al turi de p rin i,  cadre didactice, cât i de al i 
reprezentan i ai comunit ii (autorit i locale, etc). 
 

Câte 20 
participan i la 
fiecare întâlnire 
(elevi, p rin i), 
invita i  
 
 

Coordonator 
educativ, 
profesor 
limba 
rromani, 
conducerea 
colii 

6.  Remediere colar  i preg tire suplimentar  
 6.1. S pt mânal, câte o or  la fiecare 

disciplin , se vor realiza activit i 
de remediere colar , pentru elevii 
cl. a VIII-a la limba român  i 
matematic   

Începând cu 2.10.2017 Se va insista pe lacunele în preg tire depistate cu ocazia evalu rii 
testelor ini iale, cu scopul îmbun t irii procentului de 
promovabilitate la evaluarea na ional  a absolven ilor clasei a 
VIII-a 

Elevii clasei a 
VIII-a, cadrele 
didactice de  la 
limba român  i 
matematic  

Cadrele 
didactice de  
la limba 
român  i 
matematic  
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6.2 Activit i de preg tire 
suplimentar  în vederea 
particip rii la concursul „Lectura 
ca abilitate de via ” 

Începând cu 1.11.2017 Se va oferi posibilitatea de participare tuturor elevilor interesa i Elevii clasei a V-a Prof. de 
limba i 
literatura 
român  de la 
clas  

7. Îmbun t țirea dialogului intercultural la nivelul comunit ii   
7.1.  Seara bunicilor: 

- pove ti sau amintiri  spuse de 
bunici 
 
 

9 mai 2017 (finalul celui 
de-al II-lea r zboi 
mondial) 
26 ianuarie 2018 (27 
ianuarie– Ziua 
Interna ional  Dedicat  
Memoriei Victimelor 
Holocaustului) 
14 mai 2018 (15 mai – 
Ziua Interna ional  a 
Familiei) 

Fiecare invitat (oameni de diverse etnii)  îşi spune povestea, pe 
care o poate înso i cu fotografii din familie pentru  a o ilustra. 
Dac  num rul de fotografii va fi suficient, la final se poate realiza 
un album al comunit ii cu copii ale fotografiilor şi cu o 
explica ie. Albumul va r mâne în clubul intercultural şi poate fi 
folosit ulterior la alte activit i de prezentare a diverselor etnii din 
şcoal . Elevii  vor putea exprima în scris ce i-a impresionat, 
mesajele putând completa albumul. 
 

-albumul 
comunit ii 
noastre cu mici 
poveşti scrise de 
copii 
10 p rin i/ bunici, 
elevii de la dou  
clase  

Cadrul 
didactic 
coordonator, 
cadrul 
didactic 
responsabil 
cu activitatea 

8.  Campanii de informare în comunitate  
8.1. Vizite  în comunitate i informare 

p rin i i elevi cu privire la 
înscrierea la scoal  (gr dini , cl. 
preg titoare, AD ,  liceu / coala 
profesional ) i la m surile 
afirmative 

Noiembrie 2017, mai 
2018 

Cadrele didactice vor merge în comunitate i îi vor informa pe 
p rin i  despre procedurile de înscriere în gr dini ,  cl. 
preg titoare, AD ; informarea verbal  va fi sus inut  i de 
distribuirea unor materiale care con in aceste informa ii. De 
asemenea, îi vor informa pe p rin i despre beneficiile desegreg rii 
colare. În acela i timp, în şcoal  se vor organiza întâlniri cu 

p rin ii elevilor din clasa a VIII-a în care ace tia vor fi informa i 
despre metodologia de admitere în înv mântul liceal  şi 
profesional i posibilit ile elevilor de etnie rrom  de a concura pe 
locurile speciale. 

Plan de campanie 
fotografii 
 

Responsabil 
comisie 
pre colar – 
primar, 
diriginte cl. a 
VIII-a, 
conducerea 
colii 
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Descrierea programului de formare – fluxul 3 
”Addressing Diversity and Equality în classroom: Best Practice”  
organizat de Areadne LLC, în Kalamata, Grecia, în perioada 1-9 aprilie 2017  

 
Cursul  Towards the inclusive classroom şi-a propus s -i ajute pe participan i s - i extind  

cuno tin ele i abilit ile legate de proiectarea i managementul clasei incluzive. În cadrul acestui 
curs, participan ii au fost familiariza i cu cele mai bune practici interna ionale referitoare la elevii 
talenta i şi înzestra i, elevii cu tulbur ri de comportament, elevii cu dificult i de înv are, 
gestionarea unei s li de curs incluziv , reducerea p r sirii timpurii a colii. 

Activitatea de mobilitate desf urate în Kalamata, Grecia a avut ca rezultate îmbun t irea 
competen elor a 6 cadre didactice privind practicile incluzive, nondiscriminatorii, dovedind astfel o 
mai bun  în elegere i capacitate de reac ie la diversitatea social , lingvistic  i cultural . 
Experien a dobândit  a contribuit şi va contribui la cre terea capacit ii celor 6 cadre didactice de a 
declan a schimb ri în ceea ce prive te modernizarea i deschiderea interna ional  în cadrul colilor 
i la îmbun t irea competen elor lingvistice. 

Aspectul principal al cursului a fost de a promova colaborarea între participan i. Lec iile au 
fost organizate în s lile de clas  i în laboratorul de informatic  al centrului Areadne, precum i 
outdoor. Abordarea trainerilor s-a bazat pe activit i practice, în detrimentul celor teoretice. Cursul a 
fost conceput pe metode active de înv are iar la sfâr itul cursului, participan ii au fost capabili s   
foloseasc  tehnicile predate în mod eficient. Au fost organizate o serie de vizite de studiu, profesorii 
putând interac iona cu omologii lor din şcolile greceşti. Astfel, s-a vizitat o coal  special  de 
educa ie, o coal  pentru adul i proveni i din medii defavorizate, o coal  cu cursuri de integrare a 
rromilor, o şcoal  profesional . Fiecare vizit  de studiu a fost structurat  i înso it  de activit i 
reflective. 

De asemenea, cadrele didactice participante la activitatea de formare au cunoascut 
terminologii cheie privind educa ia incluziv , au proiectat lec ii utilizând metode de predare 
specifice educa iei incluzive, şi şi-au îmbun t it competen ele de comunicare în limba englez , au 
în eles mai bine i alte culturi europene, i-au dezvoltat spiritul de cet ean cu identitate european  
interac ionând cu profesori i formatori din comunitatea european  (Spania, Polonia, Grecia). 

În ceea ce prive te elevii care provin din grupurile dezavantajate, a crescut gradul de 
acceptare, integrare la nivelul colectivelor i motiva ia pentru înv are iar investigarea gradului de 
realizare al acestor indicatori s-a f cut prin aplicarea testului sociometric i a chestionarelor. Mai 
mult decât atât, gradul de implicare pentru preg tirea şcolar  a elevilor i interesul p rin ilor ce 
provin din grupuri dezavantajate s-a majorat. 
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”Eu i colegii mei” 
- proiect didactic - 

 
                                                                                                   Bejenaru Mihaela-Larisa, profesor 
                                                                                             coala Profesional  ”Danubius” Tulcea
   

Clasa: a V–a  
Modulul: Comunicare i abilit ți sociale  
Obiective operaționale:  
Elevii trebuie:  

- s - i dezvolte capacit ile de apreciere a celor din jur;  
- s  se raporteze corect la cei ale i drept prieteni;  
- s  recunoasc  valoarea prieteniei ca rela ie interpersonal  bazat  pe cunoa tere real ;  
- s - i formeze atitudini responsabile;  
 - s - i dezvolte ini iativ  personal ;  
 - s - i dezvolte capacitatea de autocunoa tere. 

Metode i procedee didactice: brainstormingul, studiul de caz, metoda col urilor, 
autoobserva ia, metoda chestionarului, conversa ia euristic , explica ia;  

 Mijloace de înv ț mânt: fi e cu emoticoane, fi e cu rolurile elevilor, foi, carioci, 
chestionare de autocunoa tere.  

 Strategii de implicare a elevilor: frontal, pe grupe, individual.  
 Metode de evaluare: observa ia sistematic ;   

Desf urarea orei 
Secvențele 

lecției Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

1.Setul 
anticipativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Distribuie elevilor fi ele “Cum te sim i 
ast zi ?” i le solicit  s  se identifice cu 
unul din personaje, conform st rii pe care o 
au. Poart  discu ii scurte cu elevii i-i 
îndeamn  s  gândeasc  pozitiv, 
explicându-le avantajele.  
• Reaminte te elevilor, dialogând cu 
ace tia, regulile care trebuie respectate 
într-o activitate desf urat  în grup pentru 
ca atmosfera s  fie pl cut , favorabil  
înv rii, apoi  le afi eaz  în fa a clasei.   

 - Analizeaz  expresiile personajelor 
i scriu pe caiet cuvântul 

corespunz tor personajului ales.    
- R spund la întreb rile profesorului, 
reamintindu- i regulile care 
contribuie la reu ita unei activit i de 
grup: implicare, responsabilitate, 
respect reciproc, corectitudine, 
ascultarea opiniei fiec ruia  
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2.Anun area 
temei noi i a 
obiectivelor 

• Scrie pe tabl  cuvântul coleg i solicit  
elevilor, în prima etap , s  spun  tot ce le 
sugereaz  acest cuvânt i s  scrie pe tabl . 
În a dou  etap , analizeaz  ideile elevilor 
împreun  cu ei i subliniaz  cuvintele de 
baz , care desemneaz  calitatea de coleg.  
• Anun  i  noteaz  tema lec iei “Eu i 
colegii mei” pe tabl , apoi precizeaz  
obiectivele lec iei.  

   

- Asociaz  “coleg” cu: prieten, 
partener, confident, amic, tovar , 
coechipier, adversar i altele. 
Noteaz  tema lec iei în caietele de 
dirigen ie. 

3.Dirijarea 
înv rii 

•G se te în rândul elevilor doi voluntari 
care primesc rolurile pe care le vor 
interpreta. Instruie te cei doi elevi s  
poarte un dialog. Elevii E1 i E2 din cazul 
studiat sunt colegi.  Invit  elevii s  
reflecteze apoi, lanseaz  întrebarea:  
“Un bun coleg trebuie s -i dea caietul 
prietenului pentru a copia tem ?”  
•Solicit  elevilor care r spund DA s  
formeze un grup i celor care r spund NU, 
un alt grup apoi s  argumenteze r spunsul. 
Observ  cum se grupeaz  elevii, cum 
membrii fiec rui grup se consult , scriu 
r spunsul la întrebare i argumentele pe o 
foaie. •Profesorul comunic  elevilor  c  pot 
migra de la un grup la altul dac - i 
schimb  opiniile. Solicit  elevilor s  
desemneze un raportor care s  prezinte în 
fa a clasei produsul grupei. Apreciaz  
argumentele aduse de fiecare grup  i 
solicit  elevilor s  le respecte opiniile.  Invit  to i elevii s i scrie pe o foaie propriul nume, apoi s  r spund  la urm toarele cerin e:  
 1. să nominalizeze colegii-prieteni i să 
precizeze de ce îi consideră prieteni;  
 2. să enumere schimbările pozitive 
survenite în propriul comportament ca 
urmare a influen ei prietenilor;   
 3. să precizeze ce schimbări pozitive a 
produs în comportamentul prietenilor săi. 

Urm resc cazul prezentat spre a fi 
studiat  
   
   
   
   
 -Se grupeaz  dup  opiniile pe care le 
au, se consult  între ei,  scriu 
r spunsul la întrebare i argumentele. 
Apoi, desemneaz  un raportor care 
prezint  în fa a clasei argumentele 
care sus in opinia lor. Elevii indeci i 
migreaz  de la grupul celor care au 
r spuns DA la cei care au r spuns 
NU. Discut  pe baza argumentelor 
prezentate.  
 -Fiecare elev r spunde la cerin ele 
profesorului i înmâneaz  acestuia 
foaia pe care a lucrat.  
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  •  Prezint  elevilor cele mai interesante 
r spunsuri ale elevilor, privind schimb rile 
de comportament determinate de prieteni, 
f r  a men iona numele elevilor. Aceast  
prezentare are scopul de a stimula elevii 
s – i aleag  cu grij  prietenii, s -i 
influen eze în bine i s   accepte la rândul 
lor schimb rile pozitive pe care le vor 
sugera prietenii i colegii lor.  
 • Cite te elevilor textul “Elevul din clasa 
I”, pe fragmente i-i consult  mereu s  afle 
care sunt opiniile lor .  •Profesorul distribuie elevilor chestionarul pentru autocunoa tere “Esti prieten bun?”, s i s  reflecteze. Dup  ce to i elevii au terminat completarea testului, le distribuie foi cu interpretarea i i invit  s  fie sinceri în autoevaluare. Numai cine î i recunoa te lipsurile 
 •Scrie pe tabl  tr s turile principale ale 
unui bun coleg, desprinse din discu iile 
purtate cu elevii pe parcursul activit ii. 
Sugereaz  elevilor s - i însu easc  
urm toarea maxim   i s  o pun  în 
practic .   
 “S - i aju i colegii ca i cum to i i-ar fi 
prieteni!”.    

-Urm resc cu mare aten ie 
r spunsurile colegilor.  Particip  la 
discu ii pe baza materialelor 
prezentate.  
      
 -Ascult  fiecare fragment din textul 
citit i r spund în scris la întreb rile 
profesorului. To i elevii care i-au 
scris opiniile le prezint  în fa a 
clasei, se discut  i se apreciaz  
calit ile elevilor: toleran , 
colaborare, prietenie, întrajutorare, 
respect i altele. 

4. Realizarea 
feedback-ului 

 Profesorul relanseaz  întrebarea” Un 
bun coleg trebuie să-i dea caietul 
prietenului pentru a copia tema?” 
Solicit  elevilor s - i exprime din nou 
opiniile, verbal.  

  Sugereaz  elevilor s  r spund  în scris 
la urm toarele întreb ri:  
 1.Ce v-a pl cut cel mai mult în aceast  
or ?  
 2.Ce nu v-a pl cut?  
 3.Scrie i o sugestie pentru urm toarele 
lec ii.   

 

-Completeaz  testul de 
autocunoa tere “Esti prieten bun?” 
Analizeaz  punctajul ob inut i se 
autoevalueaz .  
 -Enumer  însu irile unui bun coleg 
i le scriu în caiete; de asemenea, 

noteaz  maxima care le-a fost 
prezentat  ca  un îndemn.   
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    Elevii î i scriu sau nu numele pe 
chestionar, dup  cum doresc.  

  Profesorul propune elevilor jocul ,,În 
pa i de dans”, profesorul organizeaz  
elevii în semicerc dup  care le arat  un 
pas de dans ( hor  ), apoi trece la 
cap tul semicercului, un elev r mânând 
lider de grup, fiecare elev trebuie s  
adauge un element personal pasului, 
atunci când sunt în pozi ia de lideri.  

  Apreciaz  grupul, clasa pentru 
participare i calit ile individuale 
descoperite la elevi.    

-Elevii r spund verbal. Doar un elev 
mai este ferm convins c  un prieten 
adev rat trebuie s - i ajute colegul 
dându-i caietul s - i  copie tema. 
Ceilal i elevi nu-i împ rt esc opinia 
dar o respect .  
 -Completeaz  chestionarele i le dau 
profesorului.  

 
 

DIALOGUL ELEVILOR  CARE S-AU OFERIT VOLUNTAR 
 
Fi a elevului E1 
E1: -Te rog s -mi dai i mie caietul s  copiez tema la matematic . Abia am ajuns acas  i n-am mai 
avut timp s  scriu sau s  înv . Am fost la bunica mea care este grav bolnav , singur  i-am ajutat-
o, c  tare mi-e mil  de ea.  
 E2:-................   
 E1:-Ajut -m  te rog! tii c  n-am avut tema scris  nici ora precedent , iar doamna profesoar  mi-a 
f cut observa ie.  
 E2:-................  
 E1:-Promit c  n-o s  se mai întâmple! Nu mai fi critic cu mine i d -mi odat  caietul!  
   
                                                
 Fi a elvului E2 
 E1:-..................  
 E2:-Chiar dac  suntem prieteni, nu- i pot da caietul s  copiezi tema. Î i pot explica unde nu ai 
în eles enun ul.  
 E1:-................  
 E2:-De ce nu e ti sincer m car cu tine? Nu înve i i nu scrii temele de mai multe zile! Cau i tot 
felul de scuze, dar tu vei suporta consecin ele propriilor fapte. Dac  vei avea un e ec colar va 
suferi i familia ta, mai ales mama. Te-ai gândit la asta?  
 E1:-................  
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CHESTIONAR 

ESTI  PRIETEN BUN ? 
 
R spunde cu toat  sinceritatea prin  DA sau NU. 
 
Nr. 
crt. 
 

Întrebarea DA NU 

1. Î i place s  te joci singur?   
2. Preferi s  cite ti, s  te duci singur la un spectacol, în loc s  te distrezi cu 

colegii? 
  

3. Te superi dac  pierzi la unele jocuri?   
4. Preferi s  faci cadouri în loc s  prime ti?   
5. P strezi întotdeauna secretele pe care i le încredin eaz  prietenii sau colegii?   
6. Î i place s  pierzi uneori la joc, unde ai putea s  câ tigi u or, pentru a face o 

bucurie cuiva mai slab sau mai mic decât ine? 
  

7. Crezi c  ai cel pu in un prieten sincer?   
8. E ti mul umit de succesele prietenilor t i adev ra i?   
9. E ti capabil s  supor i nepl cerile unei gre eli (nu foarte grave) pe care n-ai 

comis-o, pentru a nu pârî un prieten? 
  

10. Când m nânci ceva care î i place foarte mult, sim i dorin  s  oferi i celor din 
jur, chiar dac  nu ai destul pentru tine? 

  

11. E ti fericit, la reînceperea colii, dup  vacan , pentru c  ai prilejul s - i 
reîntâlne ti colegii i prietenii? 

  

12. Te superi dac  e ti subiectul unor glume, între colegi?   
13. Spui uneori adev ruri sup r toare despre cineva pe care e ti sup rat, pentru a-i 

provoca nepl ceri? 
  

14. tii s  cedezi într-o discu ie cu un coleg foarte ambi ios, chiar dac  e ti 
convins c  ai dreptate (deoarece problema nu are prea mult  importan ) ? 

  

15. Accep i s  împrumu i prietenilor i colegilor unele din obiectele tale, chiar 
dac  ii foarte mult la ele? 

  

16. Ai r bdare s  ascul i un prieten cam…vorb re , f r  s -l întrerupi sau s -i spui 
c -i pis log? 

  

17. Î i place s  ii sup rarea mult timp sau accep i s  te împaci când te-ai lini tit?   
18. Când izbucne te o ceart  între colegi cau i s -i împaci?   
19. ii ap rarea celui slab în orice împrejurare, chiar dac  nu e ti prieten cu el?   
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EVALUARE 
Acord  câte un punct pentru fiecare r spuns DA dat la întreb rile cu num rul: 
4,5,6,7,8,9,10,11,15,16,17, 18, precum i pentru fiecare r spuns NU la întreb rile:1,2,3,12, 13, 14, 
19.  
 Adun  punctele ob inute i trage concluziile:  
- dac  ai 19 puncte e ti un prieten excelent i te vei bucura în via  de prieteni la fel de buni ca tine;  
- dac  ai de la 16 la 18 puncte po i considera c  e ti de obicei un prieten sincer; 
- dac  ai de la 14 la 15 puncte, spiritul t u de prietenie mai are unele rezerve; este bine s  fii ceva 
mai atent cu prietenii i colegii;  
- dac  ai de la 10 la 13 puncte, po i considera c  ai lipsuri care te pot face s  nu ai parte de prieteni 
sinceri;  
- dac  ai sub 10 puncte, nu meri i s  ai prieteni. 
 

Elevul din clasa I 
(text i baz  de discu ii) 

 Odat , la începutul anului colar, un tat  a venit la coal  i i-a îndreptat pa ii direct c tre biroul 
directorului.  
- V  rog s -mi înscrie i b iatul în clasa I. Am fost la ase coli  s -l înscriu dar nu l-au primit.  
- De ce nu l-au primit? Ce s-a întâmplat? întreab  directorul.  

   1.  Care credeți c  este motivul pentru care b iatul nu poate fi înscris la coal ? Despre ce 
credeți c  este vorba în acest text?    
- Vede i , fiul meu este prea mare i nu încape în clas .  
- Dar pe coridor încape?  
- Nu încape nici pe coridor, zise tat l.  
- Atunci îl punem în sala de sport.  
- Nu încape nici în sala de sport , zise tat l cu triste e.  
- Atunci îmi pare r u, drag  domnule, dar nu-l putem primi nici noi, zise directorul.  
- V  în eleg, dar v  rog s  m  în elege i i dumneavoastr  pe mine. Pavko al meu e copil de coal  
i trebuie s  mearg  la coal . Nu pot s -l las f r  educa ie. i nici nu am bani pentru amend .  

2. Ei, ce ziceți acum? Ați fost surprin i? Cum credeți c  se simte Pavko? Dar tat l lui? Ce 
credeți c  se va întâmpla în continuare?  
       În cele din urm  s-au în eles s -l înscrie pe Pavko la coal . O s  stea în curtea colii i o s  se 
uite în clas  pe fereastr  ca s  urm reasc  lec iile. Când o s  vina iarna, Pavko o s  stea tot în curte. 
O s  poarte o hain  de blan  i c ti pe urechi ca s  aud  ce se vorbe te în clas , pentru c  ferestrele 
vor fi închise. De scris i de desenat o s -i fie u or. O s - i pun  o tabl  pe genunchi. În ziua 
urm toare Pavko veni la coal . Stând în curtea colii î i mi c  nedumerit pantofii lui uria i, iar 
capul îi ajungea pân  la co ul de pe acoperi . Copiii fugir  în clase când îl v zur  i începur  s  se 
uite la el pe fereastr . Pavko se uit  i el pe fereastr  c utându- i clasa. Altminteri era lini te. Copiii 
uimi i se zgâiau doar la el. i Pavko se zgâia i el la ei.  
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3. Ce p rere aveți despre soluția g sit  pentru ca Pavko s  poat  veni la coal ? E bun ? De 
ce? Ce credeți c  vor gândi ceilalți elevi din coal  despre Pavko? Cum v-ați simți dac  ați 
vedea prin fereastr  un uria ? Cum credeți c  se simțea Pavko? 
Deodat  , de la o fereastr  de la etajul întâi se auzi vocea unei feti e:  
- E ti în clasa întâi?  
- Eu? Întreb  Pavko aplecându-se pu in ca s  vad  cu cine vorbe te. Da, sunt în clasa întâi, spuse el 
dând din cap i zâmbind feti ei îndr zne e. Avea  fa a rotund , un n suc mic i p rul negru.  
- i eu sunt în clasa întâi i m  cheam  Betka, zise feti a. Tata mi-a citit ieri o poveste despre un 
uria  bun. Tu e ti un uria  bun?  
 Pavko d du din nou din cap, dar î i d du seama c  nu are nici o dovad . Începu s  se gândeasc . 
Betka v zu lumina unui gând în ochii lui mari.    

4. Acum ce credeți? Ce va face Pavko? Credeți c  este un uria  bun sau un uria  r u? Dac  e 
bun cum o va dovedi? Ce credeți c  se va întâmpla în continuare? O va face pe Betka s -i fie 
fric  de el? Dar pe ceilalți copii? 
Î i întinse apoi mâna pân  la p dure. Când o aduse înapoi, în palma lui era o veveri . O duse pân  
la fereastr  i i-o d du feti ei.  
- O veveri ! Ce frumoas  e! strig  Betka. Nu-i culegi un con? Pavko î i întinse din nou mâna, 
ajunse la vârful unui brad i când î i las  mâna jos, era plin  de conuri.  
 Ceilal i copii erau entuziasma i. Spaima le trecu repede pentru c  î i d dur  seama c  Pavko, de i 
era uria ,  nu f cea r u nici unei veveri e. Apoi copiii se jucar  cu Pavko în fiecare pauz . Când se 
jucau de-a poarta de aur, Pavko era poart . Când jucau fotbal, Pavko era portarul. Îi era u or. Dac  
întindea o mân  acoperea o jum tate din poart . Îi p rea r u de un singur lucru: c  nu putea s  se 
joace de-a v-a i ascunselea. Atunci copiii nu se mai jucar  de-a v-a i ascunselea. F r  el nu era 
interesant.   
 Trebuie ad ugat c  Pavko era un elev bun i primea în fiecare zi câte un plus în carnetul de note! 

5. Ce p rere aveți acum? Cum se simte Pavko? Dar  ceilalți copii? Dar tat l lui Pavko? 
 

O lec ie de dans ...în care fiecare participant î i aduce contribu ia cu propriul pas … i pentru c  
lec ia a fost bine explicat , am pus-o în practic , dar… suntem …între noi …colegii. 
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Lectura – surs  de inspirație 
- exemple de bun  practic  - 

 
                                                                                                                      Caraenache Viorica, profesor 
                                                                                             coala Profesional  ”Danubius” Tulcea 

Fiecare carte pare că închide în ea un suflet. 
i, cum o atingi cu ochii i cu mintea, sufletul 

          i se deschide ca un prieten bun. (Maxim Gorki) 
 
Literatura impulsioneaz  sensibilitatea copilului, educ  prin puterea exemplului 

particular i în acela i timp ajut  la incluziunea cu succes a tuturor elevilor clasei (elevi cu 
CES, de etnie rrom ). Şi atâta timp cât oamenii vor comunica prin vorbire, va exista şi 
literatura. Se discut  tot mai mult despre faptul c  elevul nu vrea s  citeasc , nu cite te 
nimic sau chiar dispre uie te lectura. Este imperios necesar s  ridic m bariera dintre carte 
i copil. Cred cu t rie c  fiecare elev are disponibilitatea sufleteasc  necesar  apropierii de 

lectur . Prin sentimentele, lumile, ideile pe care le propune lectorilor, cartea are în mod 
evident, un bogat poten ial formativ, atât în plan afectiv, cât i în plan atitudinal i 
cognitiv. Lectura, prin exersare, dezvolt  competen e  de comunicare general , la nivelul 
sistemului educa ional i constituie o activitate important  a procesului de înv are. 
Competen ele de lectur  urm rite sunt: st pânirea limbii (decodarea), sociabilitatea c r ii 
(genuri, autori, colec ii), lectura literar  (narator, autor, personaj), preferin ele cititorilor 
(teme predilecte). 

Dobândirea abilit ii de a citi expresiv o oper  literar  presupune rezolvarea mai 
multor itemi a c ror finalitate s  vizeze: specificul intona iei (interogativ , exclamativ , 
enun iativ , imperativ ), melodia frazei/ versului (monoton , descendent , ascendent ), 
tonul fundamental (narativ, meditativ-filozofic, solemn-patetic, conversa ional), pauzele 
de durat  (triple – punctele de suspensie, duble – semnul exclam rii, interog rii,  de scurt  
durat  – virgula sau cezura), respectarea accentelor logice i pauzele psihologice (de 
reamintire, de reflec ie, de tensiune).  

De asemenea, pe lâng  rezolvarea itemilor pe parcursul etapelor studierii textului, 
se pot realiza i alte activit i ce urm resc realizarea unei lecturi expresive a operei, 
precum citirea pe roluri a unor fragmente dialogate, realizarea unor prezent ri, concurs de 
monolog dramatic, recitirea unor poezii, ascultarea monologurilor realizate de actori, 
ascultarea recit rilor. 

Un exemplu de activitate la care pot participa to i elevii clasei este Citirea pe roluri 
a textului D-l Goe de I. L. Caragiale. Aceasta are ca etape: alegerea textului ce urmeaz  a 
fi citit, împ r irea rolurilor, preg tirea lecturii (profesorul ofer  în totdeauna un model de 
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lectur ), realizarea lecturii i evaluarea care are în vedere citirea corect , fluent , 
respectarea intona iei potrivite, tonul.  

O alt  activitate ce poate fi realizat  
incluzând câ i mai mul i elevi este 
Dramatizarea unui text literar, respectiv O 
scrisoare pierdută – I.L. Caragiale. Se au în 
vedere citirea textului suport, actualizarea i 
prezentarea tr s turilor textului dramatic, 
citirea textului pe roluri, analiza subiectului, 
mesajul i semnifica iile acestuia, stabilirea 
personajelor i a indica iilor scenice, a 
decorului, prezentarea scenic .  

Acvariul este o metod  activ-participativ  de valorificare a lecturii. Astfel, cu o 
undi  improvizat , elevii ”pescuiesc”  cuvinte ce pot reprezenta personaje sau citate. 
”Pescarul” trebuie s  recunoasc  opera literar  din care face parte personajul sau citatul 
extras. 

Minutul de lectur  este o alt  metod  activ-participativ  ce faciliteaz  incluziunea 
elevilor i în acela i timp ajut  la evaluarea lecturii. Elevii sunt a eza i în cerc, fi ecare 
având în mân  cartea pe care o citesc în timpul liber. Timp de un minut ei trebuie s - i 
conving  colegii c  este o carte interesant  ce merit  citit .  

Semnul de carte presupune lectura interiorizat  a textului. Elevii vor completa un 
semn de carte care va con ine urm toarele sarcini: prima reac ie la contactul cu textul, 
ideea re inut  sau o întrebare referitoare la textul citit, un titlul de carte la care se gândesc 
în momentul lectur rii.  

Copacul valorilor const  în desenarea unui copac, pe ale c rui frunze sunt scrise 
numele personajelor participante la ac iune iar pe fructe, principalele tr s turi morale ale 
acestora. 

Creaţia literar  este o activitate pe echipe. Fiecare echip  are ca sarcin  de lucru s  
creeze un text care s  respecte logica operei, de exemplu, s  rescrie finalul, sau s  
conceap  o scrisoare adresat  de un personaj altui personaj.  

Toate aceste metode mai sus 
men ionate au rolul de a promova şi a 
sprijini integrarea în comunitate a elevilor 
cu probleme de comportament printr-un 
proces activ de socializare şi 
intercunoaştere prin intemediul operelor 
literare.  Astfel, lectura asigur  
dezvoltarea socio-emo ional  a elevilor 
prin activit i care ajut  la formarea i 
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dezvoltarea la copii a abilit ilor de interac iune unii cu ceilal i , la formarea 
comportamentelor prosociale, de respectare i acceptare a diversit ii.  
 Îi po i da unui elev câte o lec ie în fiecare zi, dar dacă îl po i îndruma să înve e 
stârnindu-i curiozitatea, el î i va dedica întreaga via ă învă ăturii . (C.P.Bedford) 
 

 
Clubul literar 

- parteneriat educațional - 
 
                                                                                                            Cern țeanu Mihaela Evelina, profesor 
                                                                                                                 coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea 
 
Încheiat în data de .....................................,între 

1. coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea ...........................................................................................,  
reprezentat  prin directorul şcolii...........................................................; 

2. coala Gimnazial  Special .....................................................................................................,  
reprezentat  prin directorul colii, ........................................................... 
 

Coordonatorii parteneriatului:................................................... 
 

PARTICIPAN I 
- Elevii cu cerin e special ai clasei……………………………………………. 
- Prof. de limba i literature român ,………………………………………….. 
- Prof. itinerant…………………………………………………………………; 
- P rin ii i reprezentan ii legali ai elevilor. 

 
ARGUMENT  
Educa ia incluzivǎ presupune, printre altele, un proces de identificare, diminuare şi eliminare 

a barierelor care mpiedicǎ nvǎ area din şcoalǎ, deci de adaptare continuǎ a şcolii la copii. În aceste 
condi ii, colaborarea cadrului didactic de specialitate cu profesorul itinerant duce la mbunǎtǎ irea 
performan elor şcolare a elevilor cu cerin e educative speciale. 

SCOP 
Cre terea performan elor elevilor cu cerin e educative speciale, ini ierea unor activit i care s  

duc  la cre terea mediei la disciplina limba i literatura român  prin urm rirea îndeaproape a 
elevilor i adaptarea materiei i a metodelor de lucru la nivelul de în elegere i receptare al elevilor. 

OBIECTIV FUNDAMENTAL 
 Dezvoltarea capacit ii de cunoaştere şi aplicare a cunoştintelor de limb  i literatur  român  
prin lucrul individual cu elevii cu cerin e educative speciale. 
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OBIECTIVE OPERA IONALE: 
- Dezvoltarea deprinderilor de comunicare; 
- nsuşirea tehnicilor de nvǎ are eficientǎ; 
- Stimularea interesului pentru activtǎ ile şcolare, n general, şi pentru lecturǎ, n special; 
 
- n elegerea semnifica iei generale a unui mesaj oral; 
- Citirea unei variet i de texte literare sau non literare, demonstrând în elegerea sensului acestora; 
- Exprimarea, în scris, a propriilor opinii şi atitudini; 
- Organizarea secven elor textuale în func ie de o cerin  specific ; 
- Folosirea modalit ilor variate pentru realizarea expresivit ii textului; 
- Asigurarea coeren ei ideilor exprimate într-un mesaj oral prin:  
Formularea ideii principale rela ionarea ideilor principale cu ideile secundare; construirea unor texte 
orale de tip narativ, descriptive şi informative; rezumarea unui text; 

 
LOC DE DESFASURARE: 

coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea 

RESURSE ALOCATE: 
- umane: cadre didactice, elevi  
- materiale: spa ii de lucru (cabinetul profesorilor itineran i, laboratorul de informaticǎ, biblioteca 
şcolii), tehnic  audio-video, fişe suport, cǎr i de lecturǎ, articole de biroticǎ şi papetǎrie, fişe lucru, 
tabla white-board, portofolii ş.a.; 

 
ACTIVIT I PROPUSE 

- Jocuri de rol ; 
- Recitǎri; 
- Lectur  activǎ; 
- Interpretarea textelor scurte; 
- Completarea unor fişe de lecturǎ; 
- Rezolvare de rebusuri; 
- Vizionǎri de secven e de filme sau piese de teatru; 
- Studiu de caz; 

 
CON INUTURI 
Opere literare scurte sau fragmente din operele literare studiate la clasǎ şi din lista de lecturi 

suplimentare. 
 

METODE DE LUCRU: 
Se vor mbina metodele clasice cu cele activ – participative. 
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PERIOADA DE DESF URARE A PARTENERIATULUI: 
An şcolar 2017 – 2018, semestrul I i II, 1 – 2 ore/sǎptǎmȃnǎ   

 
CALENDARUL ACTIVIT ILOR 

Nr. 
crt. 

Luna Tema si mijlocul de realizare Data / ora 

1. NOIEMBRIE - Ateliere de lectur  i interpretare a unor 
secven e de text (oral i pe fi e de lucru); 

- Participarea la activit ile literare la nivel local;  

14.11.2017,  
ora 16.00 
21.11.2017 
28.11.2017 

2. DECEMBRIE - Realizarea de colaje, desene dedicate s rb torii 
de Cr ciun; 

- Lecturarea de texte literare cu tematic  
religioas ; 

5.12.2017 
12.12.2017 
18.12.2017 

3. IANUARIE 
 

- Dramatizarea unor secven e de text epic; 
- Recitarea unor texte lirice; 
- Recunoa terea unor mijloace artistice în textul 

liric: epitete, compara ii – fi e de lucru; 
- Activit i suplimentare în vederea particip rii la 

concursuri; 

16.01.2018 
 
23.01.2018 
 
30.01.2018 

4. FEBRUARIE 
MARTIE 

- Exerci ii în vederea sus inerii evalu rii 
semestriale; 

- Completarea unor fi e de lucru urm rind itemii 
de la evaluarea semestrial , conform programei 
colare adaptate; 

13.02.2018 
27.02.2018 
6.03.2018 
27.03.2018 

5. APRILIE 
MAI 

 

- Exerci ii de recapitulare; 
- Realizarea portofoliului elevului. 

24.04.2018 
8.05.2018 
29.05.2018 

 

EVALUARE:  
- Portofolii ale elevilor; 
- Fotografii; 
- Filmǎri; 
- Procese verbale; 
- Fişe de observa ie; 
- Rezultatele şcolare.  
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Strategie managerial  

pentru promovarea incluziunii în coal  
 
                                                                                                               Cer emba Elena, director 
                                                                                                       coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea 

 
Introducere  

În ultimii cincizeci de ani, comunitatea interna ional  a contribuit la crearea unei viziuni asupra 
educa iei  iar educa ia incluzivă constituie unul dintre procesele fundamentale prin care este pus  în 
practic  aceast  viziune. 

Defini ia pe care o folosim pentru „incluziv” are legatur  cu egalitatea socială i se aplic  
tuturor copiilor, indiferent c  vorbim despre copii cu dizabilit i, copii supradota i, copiii str zii, cei 
apar inând minorit ilor lingvistice, etnice sau culturale, sau copii provenind din alte zone, din 
grupuri dezavantajate sau marginalizate. 

   Abord rile recente în educa ia incluziv   eviden iaz  faptul c  aceasta nu este o chestiune care  
vizeaz   doar  plasarea  elevului i tipul institu iei  în care este colarizat acesta. colile trebuie  
schimbate  pentru a asigura o educa ie relevant , pentru a include i trata to i copiii cu respect i 
pentru a realiza o coal  flexibil   care s  permit  participarea tuturor.  

 ,,Şcolile obişnuite, cu o orientare incluziv , sunt cele mai eficiente mijloace de combatere a 
discrimin rii şi creeaz  comunit i primitoare, dezvoltând o societate incluziv  şi oferind tuturor 
accesul la educa ie.”(Declara ia de la Salamanca - 1994). 

Principala provocare pentru sistemul de educa ie, din perspectiva riscului de s r cie i 
excluziune social , o reprezint  decalajul semnificativ dintre situa ia copiilor i tinerilor din 
România, comparativ cu media UE, ratele de s r cie i excluziune social  la copii i tineri fiind 
constant mai ridicate  în România. În acest context misiunea de a remedia inechit ile şi de a oferi 
şanse egale tuturor copiilor prin crearea unui mediu educa ional în care fiecare s  se simt  în 
siguran  fizic  şi psihic , valorizat şi responsabilizat, revine şcolii. 

Pentru a elimina discriminarea este important s  în elegem motivele care o determin . 
Incluziunea  nu este corelat  doar cu aspectele financiare, ca o condi ie de baz  (condi iile de locuit, 
venituri) ci i cu aspecte subiective: respectul de sine şi sentimentul de apartenen  la o comunitate. 
Şcolile trebuie s  sprijine copiii prin crearea unei atmosfere comunitare, s  înving  barierele 
prejudec ilor, ale  scepticismului cu privire la utilitatea educa iei, astfel încât,s  elimine 
excluziunea  educa ional  pentru a preveni discriminarea social . 

F r  îndoial , incluziunea este un lucru care poate fi înv at, un lucru care trebuie promovat i 
de aceea fiecare coal  trebuie s - i conceap  propria strategie inând cont de mediul în care 
func ionez , pe care nu poate s -l aleag  dar poate s -l influen eze. 
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Strategia la nivelul colii va fi construit  pe trei dimensiuni ale educației incluzive: 
I. Stabilirea politicilor incluzive 
II. Dezvoltarea practicilor incluzive 
III. Crearea unei culturi incluzive 

Obiectivele strategice sunt formulate în baza analizei de nevoi care s  eviden iaze contextul în 
care func ioneaz  coala i caracteristicile grupului int . 

I. Stabilirea politicilor incluzive presupune cuprinderea, în toate documentele de politic  
educa ional  a colii, a elementelor/ obiectivelor/ politicilor care promoveaz  incluziunea, respect  
diversitatea, asigur  egalitatea de anse. 

Obiectiv strategic: Proiectul de dezvoltare institu ional  va fi conceput pornind de la 
cunoa terea i aplicarea legisla iei, a politicilor/strategiilor privind incluziunea. 

Acțiuni/m suri: 
1. Formarea/informarea echipei de proiect prin tematici care vizeaz  dezvoltarea educa iei incluzive 
în şcoal . 
2. Viziunea i misiunea s  fie concepute în concordan  cu valorile educa iei incluzive. 
3. Includerea în Proiectul de dezvoltare a şcolii  a unui  program care va avea ca finalitate 
dezvoltarea educa iei incluzive. 
4. Cuprinderea în planurile opera ionale a activit ilor care promoveaz , faciliteaz  incluziunea. 
5. Elaborarea, la nivelul colii, a unor proceduri clare de r spuns la intimidare i incidente 
discriminatorii, cunoa terea i aplicarea lor. 
6. Curriculum-ul acoper /asigur  cuno tin ele, abilit ile i valorile pe care copiii trebuie s  i le 
însu easc  pentru a face fa  atitudinilor discriminatorii, atunci când se confrunta cu acestea, i s  îi 
ajute s  devin  ni te adul i responsabili, care respect  diferen ele. 
7. O abordare pozitiv  a diferen elor, pe principiul „to i diferi i, to i egali” prin promovarea 
educa iei interculturale. 
8. Un plan de ac iune care prevede m suri exacte de prevenire a segreg rii i a altor manifest ri de 
tratament inechitabil. 
9.  Adoptarea unor norme privind incluziunea; introducerea acestora în codul de conduit  i în 
regulamentul colii. 

 
II. Dezvoltarea practicilor incluzive va urm ri realizarea unor lec ii/activit i educa ionale 

care s  motiveze includerea tuturor elevilor şi s  respecte diversitatea acestora. Participarea tuturor 
elevilor la activit ile educative, valorizarea cunoştin elor şi a experien elor acumulate în coal  i 
în afara ei.  

Obiectiv strategic: Formarea resursei umane pe tematici care vizeaz  atît dimensiunea 
teoretic  a incluziunii educa ionale, cât şi cea aplicativ . 
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Acțiuni/m suri: 

1. Includerea în planul de formare/ dezvoltare profesional  al colii a cursurilor cu tematici care 
trateaz  problematica incluziunii; diseminarea informa iilor, a exemplelor de bune practici. 
2. Promovarea metodelor i tehnicilor specifice care pot fi puse la dispozi ia p rin ilor, pentru ca 
ace tia s  poat  influen a i direc iona pozitiv comportamentul copiilor. 
3. Orientarea tematicii activit ilor metodice la nivelul colii pe problematica incluzinii. 
4. Organizarea de mese rotunde, consilii profesorale cu tem , activit i la nivelul comisiei 
dirigin ilor, cu participarea unor speciali ti: psihologi, reprezentan i ai direc iei de protec ie social . 
5. Un curriculum la decizia colii care s  abordeze perspective culturale diferite i s  încurajeze 
elevii s  reflecteze, s  analizeze critic consecin ele discrimin rii. 

 
III. Crearea unei culturi incluzive- o comunitate bazat  pe rela ii de colaborare în care sunt 

dezvoltate valori incluzive împ rt şite atît de personalul didactic cît şi de elevi şi p rin i. Fiecare 
persoan  este pre uit  ca fiind capabil  de performan e valoroase. Principiile şi valorile culturale 
incluzive ghideaz  deciziile cu privire la politicile şi practicile de zi cu zi la clas , astfel încât 
dezvoltarea şcolar  devine un proces continuu.  

Obiectiv strategic: Optimizarea comunic rii cu familia, raportarea educa iei parentale la 
valorile educa iei incluzive. 

Acțiuni/m suri: 
1. Identificarea elevilor apar inând grupurilor dezavantajate, crearea bazei de date. 
2. Asigurarea suportului informativ necesar consilierii parentale pentru facilitarea incluziunii; 
identificarea specificului cultural al mediului de provenien  al beneficiarilor, valorificarea 
experien ei p rin ilor, elevilor. 
3. Identificarea i promovarea valorilor europene ale colii incluzive prin afi are, prezentare în 
cadrul lectoratelor pe clas / pe coal . 
4. Implicarea comisiei de promovare a multiculturalit ii în realizarea activit ilor cu elevii i 
p rin ii. 

Obiectiv strategic: Parteneriatul comunitar - condi ie prioritar  în promovarea unei şcoli 
incluzive.  

Acțiuni/m suri: 
1. Colaborarea cu mass-media, popularizarea activit ilor care promoveaz  valorile incluzive, 
pentru sensibilizarea comunit ii. 
2. Participarea şcolii la evenimentele importante din via a comunit ii. 
3. Atragerea partenerilor educa ionali: comunit ile etnice, ONG-uri, organiza ii culturale i 
implicarea în activit i comune. 
4. Identificarea resurselor materiale şi umane ale comunit ii, resurse care pot fi mobilizate pentru a 
sus ine înv area şi participarea. 
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Jocul f r  granițe 
 

                                                                      Machedon Marilena, profesor înv. pre colar 
                                                                      coala Gimnazial  ”Grigore Antipa” Tulcea 

 
          În urma mobilit ii de formare, desf urat  în Grecia/Kalamata, cu tema ,,C tre 

educa ia incluziv -bune practici” am decis s  organizez o serie de jocuri sportive, la care s  
participe elevi i pre colari din coala noastr . Am v zut jocurile în  timpul unei vizite efectuate în 
cadrul mobilit ii, în curtea unei coli primare, coal  unde majoritatea elevilor erau rromi. Jocul 
nu-mi era total necunoscut. Îl tiam din copil rie i mi s-a p rut fantastic s -l reg sesc la atâ ia 
kilometri distan , pe meleaguri elene. Ce era nou era faptul c  maniera dinamic  în care se 
desf ura putea acapara juc tori de orice vârst . 

Ocazia potrivit  de a organiza acest joc, în coala mea, cu elevi din mai multe clase, a fost de 
”Ziua Prieteniei”, desf urat  cadrul programului ” coala Altfel”. Cu un titlu sugestiv, jocul ”Nu te 
sup ra frate!” urm re te s  promoveze prietenia între copii de diferite vârste i etnii, prin crearea 
unor rela ii bazate pe acceptare i respect, punând în valoare calit ile personale ale elevilor.  

Iat  reperele jocului: 
Participanți: elevi din clasele primare i gimnaziale. 
Num r de juc tori: c te un elev din fiecare clas . 
Materiale: cret , zar i jaloane colorate, p trat cu numere de la 1 la 100 
Sarcina jocului: s  mute jalonul în sensul cresc tor al numerelor ca s  ajung  primul la 

num rul 100 
Regulile jocului: 

- fiecare juc tor arunc  cu zarul pe rând, unul dup  altul i înainteaz  atâtea c su e  cât arat  zarul;  
- dac  au ajuns pe o c su  cu s geat  vor muta jalonul în direc ia s ge ii, înainte sau înapoi; 
- câ tig  cel care ajunge primul la c su a cu num rul 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participând la acest tip de activit i copiii au avut posibilitatea de a-şi demonstra aptitudinile, 
eforturile, de a-şi dezvolta capacit ile morale i motrice. La final au câştigat cei mai ageri şi 
curajoşi copii. Au r mas cu clipe pl cute, zâmbete, emo ii pozitive şi impresii de neuitat.  
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 Valorile pe care le transmite jocul sunt relevante pentru consolidarea culturii incluzive în 
coal . Pl cerea mi c rii, ansele egale de câ tig ale participan ilor conduc la crearea unei atmosfere 

care promoveaz  jocul ca un mijloc de incluziune social .  
Mi carea i jocul în aer liber reprezint  modalit i atractive prin care putem promova valori 

morale, europene. Curtea colii poate fi utilizat  ca spa iu de desf urare a numeroase jocuri 
individuale, în perechi sau de grup.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Amenajarea ei, prin marcarea cu vopsea a unor cadrane colorate, cu cifre i forme geometrice, 
poate fi o idee u or de aplicat în orice coal . P rin ii pot contribui la realizarea acestui spa iu în 
care valen ele educative ale jocului î i spun înc  o dat  cuvântul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucuria jocului, sentimentul de libertate trebuie valorificate la maxim în aceast  perioad  

decisiv  a form rii personalit ii i a profilului moral-civic al elevilor. Jocul poate crea acea lume în 
care copilul s - i exprime liber preferin ele, temerile, visurile. Jocul are puterea de a conecta copiii, 
indiferent de capacit ile lor intelectuale sau fizice, indiferent de etnie sau de clas  social , într-o 
lume a bucuriei, o lume f r  grani e. 



 

                                                                                                              INSPECTORATUL ŞCOLAR 

                                                                                                                          JUDEŢEAN TULCEA 

  

EEUROPEAN VVALUES FOR IINCLUSIVE SSCHOOLS 

22001166--11--RROO0011--KKAA110011--002233881111  

CCooffiinnaannțțaatt  pprriinn  pprrooggrraammuull  EErraassmmuuss++  aall  UUnniiuunniiii  EEuurrooppeennee  

 

 

Tulcea, 2017 

    66 

 
Incluziunea colar  în ” coala Altfel” 

 
                                                                                        Pl tic  Luminița, profesor înv. primar 
                                                                                   coala Gimnazial  ”Grigore Antipa” Tulcea 
   

Este tiut faptul c  activit ile extracurriculare, cu tot ceea ce implic  acestea: distrac ie, 
camaraderie, socializare, reprezint  o extraordinar  ocazie de construire a rela iilor de colegialitate, 
cooperare, prietenie. 

„Săptămâna  Altfel” se doreşte  a fi o s pt mân   în care s  predomine creativitatea, armonia, 
îndr zneala, pl cerea şi relaxarea; un prilej de a face din coal  un loc pentru to i, mai mari i mai 
mici, mai talenta i sau mai sportivi, îns  to i colegi, to i prieteni. 

Prin întâlnirile şi ac iunile propuse în cadrul acestui program, copiii au experimentat noi 
valen e ale prieteniei, în elegând şi adoptând norme de convie uire social  dezirabil , adaptându-şi  
comportamentul propriu la cerin ele grupului cu care vin în contact. Totodat , au în eles c  coala 
este un loc pentru to i, un loc în care nu trebuie s  vii cu emo ii sau fric , pentru c  coala poate fi 
un loc atractiv, ce deschide por i c tre o lume fascinant , o lume a cunoaşterii, în care vor reg si 
jocuri ale copil riei, activit i îndr gite, eroi fascinan i i prieteni dragi. 

 
Scopul proiectului: implicarea tuturor elevilor în activit i care s  r spund  intereselor şi 

preocup rilor lor, facilitând accesul la o educa ie nonformal  şi informal  de calitate. 
 

Obiective:  
 dezvoltarea şi exersarea abilit ilor de comunicare deschis  şi eficient , precum şi cultivarea 
independen ei în gândire şi exprimare; 
 eviden ierea posibilit ilor creative ale copiilor şi a modalit ilor de exprimare prin diverse 
manifest ri artistice (dramatizare, dans , recitare, educa ie muzical , art  plastic ); 
 realizarea unor leg turi nonformale, deschise între gr dini  i coal ; 
 formarea unei conduite civilizate, bazat  pe respect reciproc, în elegere şi corectitudine. 
 stabilirea unor raporturi afective ,pozitive  între membrii grupurilor de elevi; 
 implicarea p rin ilor în activit ile copiilor. 

 
Echipa de implementare a proiectului: 

Coordonator:  profesor înv. primar, Pl tic   Lumini a; 
Grup țint : elevii i p rin ii clasei a IV a, coala Gimnazial  ”Grigore Antipa” Tulcea 
Parteneri: Biblioteca Jude ean  ”Panait Cerna”Tulcea; Academia Cunoa terii ”ClubEco” Tulcea, 
coordonator, psiholog C talina Ilie; Colectivul de pre colari de grup  mic , educatoare: apera 
Mariana Ecaterina i Machedon Marilena.  
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O retrospectiv  a activit ilor din S pt mâna ” coala Altfel”, ar ar ta a a: 
LUNI, 15 mai  2017 
Tema zilei - ”ACTORI ÎN DEVENIRE” 
Mijloace de realizare – dramatizarea unor pove ti cunoscute 
Descrierea activit ii – activitatea a fost pregătită pe tot parcursul 
anului colar, elevii fiind cei care i-au ales pove tile, echipa de lucru, 
modul de prezentare, fiecare având posibilitatea de a adapta i 
reinterpreta rolul, în func ie de cerin ele grupului. Cu ajutorul 
părin ilor au fost confec ionate costumele i recuzita necesară  
desfă urării  fiecărei  piese. 
Activitatea i-a mobilizat pe to i elevii i p rin ii clasei, fiecare având 
un rol, fie chiar i inventat, în povestea aleas .  Copiii au înv at astfel 
s - i asculte, p rerile, s  le respecte i s  lucreze împreun  pentru 
realizarea cu succes a unei sarcini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAR I, 16 mai  2017 
Tema zilei - „ÎMPREUN  ÎN BUC T RIE” 
Mijloace de realizare – activită i gospodăre ti în comun 
(pre colari i scolari) 
Desf urarea activi ii – activitatea a început cu pregătirea 
ingredientelor necesare preparării ”salamului de biscui i”.  

 
 
 
În timp ce câteva mămici i feti e preparau siropul, 
pre colarii de la grupa ”Piticii iste i” ajuta i de elevii 
clasei a IV a au sfărâmat biscu ii, miezul de nucă i 
alunele.  



 

                                                                                                              INSPECTORATUL ŞCOLAR 

                                                                                                                          JUDEŢEAN TULCEA 

  

EEUROPEAN VVALUES FOR IINCLUSIVE SSCHOOLS 

22001166--11--RROO0011--KKAA110011--002233881111  

CCooffiinnaannțțaatt  pprriinn  pprrooggrraammuull  EErraassmmuuss++  aall  UUnniiuunniiii  EEuurrooppeennee  

 

 

Tulcea, 2017 

    68 

După ce a fost pregătit, grupa i, mici i mari, au trecut la 
înfă urarea batoanelor i nu în ultimul rând la 
degustarea ”rezultatului final”.  
”Salamul de biscui i” a fost preparat pentru a putea fi 
servit, ca desert la Masa Prieteniei, ce se va desfă ura în 
ultima zi a Săptămânii Altfel. 

 
 
 
 
Aceast  activitate a adus la un loc, pre colari i scolari, 
p rin i i bunici i a contribuit la consolidarea rela iilor 
dintre genera ii, f când parc  mai u oar  trecerea de la 
gr dini  la coal , atât în ochii copiilor cât i ai 
p rin ilor. Astfel de activit i faciliteaz  tranzi ia cu 
succes a elevilor c tre un nou ciclu de colaritate, 

construind încrederea în sine la elevi i asigurând premise pentru ob inerea succesului colar. 
 
MIERCURI, 17 mai  2017 
Tema zilei - ”ÎN LUMEA PLANTELOR I ANIMALELOR” 
Mijloace de realizare – excursie la Grădina Botanică i Gradina Zoologică 
Desf urarea activit ii – activitatea presupune deplasarea la Grădina Botanică i la Grădina 
Zoologică din Gala i. La această excursie au participat copii din mai multe clase, părin i i bunici 
ai acestora i a vizat lărgirea orizontului de cunoa tere, prin observarea directă a plantelor i 
animalelor în mediul de via ă propice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin aceast  excursie s-a urm rit formarea deprinderilor de comunicare între elevi din diverse clase, 
dezvoltarea rela iilor de colegialitate, prietenie, respect. 
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JOI, 18 mai  2017 
Tema zilei - ”MI CAREA ESTE VIA ” 
Mijloace de realizare – activitate la ClubEco  
Desf urarea activi ii – mi care, jocuri i 
experimente tiin ifice  
VINERI, 19 mai  2017 
Tema zilei - ”ZIUA PRIETENIEI” 
Mijloace de realizare – activită i sportive/ 
activită i distractive/servirea prânzului 

Desf urarea activi ii – activitatea a început cu 
un flash-mob coordonat de dl prof. de Ed. Fizică, a 
continuat cu câteva jocuri învă ate de cadrele 
didactice în mobilită ile la care au participat pe 
parcursul anului colar i a culminat cu servirea 
mesei de prânz, în curtea colii împreună, mici i 
mari, pre colari i elevi, români, rromi, lipoveni, 
turci, machedoni... to i colegi, to i prieteni...  
 

Activitatea s-a încheiat cu o mare Horă a Prieteniei i cu un zâmbet larg pe fe ele tuturor! 
Evaluare: 

- Expozi ii cu lucr ri ale copiilor, fotografii; 
- CD înregistr ri, fotografii; 

Promovarea  proiectului: 
- popularizarea celor mai interesante activit i pe site-ul şcolii, site-urile de specialitate, presa 
local ; 
- distribuirea de flyere realizate de copii pentru promovarea activit ilor; 
- publicarea de articole în revista şcolii ”Evrika”, cu impresii i retrospective asupra activit ilor. 

Întregul program al ” colii Altfel” a fost proiectat în scopul consolid rii rela iilor dintre elevi, 
indiferent de clasa din care fac parte, punându-se accentul pe stimularea comunic rii între pre colari 
– colari – profesori - p rin i. 

Anul acesta, Săptămâna colii Altfel ne-a demonstrat tuturor celor implica i c  într-adev r 
putem crea o altfel de coal , o coal  în care copiii sunt încuraja i s  fie cooperan i, toleran i, s  
aib  ini iativ  i s - i creeze rela ii de prietenie i colaborare, cu to i colegii, indiferent de vârst , 
etnie sau mediul social din care provin. 

Participarea la proiectul European EVIS mi-a oferit, pe lâng  multe alte beneficii 
(dezvoltare profesional , lingvistic , cultural ), posibilitatea de a reflecta mai mult la ce înseamn  
cu adev rat incluziunea colar . Acest concept controversat este de multe ori confundat cu toleran a 
sau cu integrarea par ial . Am în eles îns  c  nu trebuie privit ca un program, ce trebuie strict i 
obligatoriu implementat, ci trebuie privit ca o abordare a educa iei, ca o filosofie de via .  
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Incluziunea colar  presupune multe lucruri, îns  înainte de toate, ea înseamn  a oferi 
tuturor copiilor dreptul la joc i educa ie, ansa de a avea prieteni, de a experimenta reu ita i de a 
tr i experien e pl cute al turi de semeni.  

 

 
Managementul proiectelor de mobilitate  

din cadrul programului Erasmus+ 
 

                                                                                               Peiciu Marinela, inspector colar  
                                                                                              Inspectoratul colar Județean Tulcea  

 
Proiectele de mobilitate din cadrul programului Erasmus+ constituie o oportunitate de 

dezvoltare profesional  pentru cadrele didactice din înv mântul preunivesitar, net superioar  
ofertelor de formare accesibile la nivel na ional. Un proiect de mobilitate în domeniul educa iei 
colare ofer  unit ilor de înv mânt i implicit cadrelor didactice ansa de a beneficia de un întreg 

portofoliu de servicii de formare i dezvoltare profesional  i personal . Participarea la o mobilitate 
de formare Erasmus+ înseamn  mult mai mult decât participarea efectiv  la curs, adic  însu irea 
unor no iuni teoretice i aplicarea acestora în cadrul unor aplica ii practice pe tematica vizat  de 
curs. Activit ile din cadrul unei mobilit ii de formare pun participantul în contexte de înv are i 
formare mult mai complexe i mai diverse. Necesitatea comunic rii într-o limb  str in , contactul 
cu reprezentan i ai altor sisteme de educa ie i culturi, vizitarea unor institu ii de educa ie din ara 
gazd , contactul direct cu realit ile educa ionale din acea ar , toate acestea redimensioneaz  în 
sens superior rezultatele înv rii pe care le poate produce o experien  de formare Erasmus+. 

În acest context, o astfel de oportunitate este de dorit în orice coal , indiferent de mediul de 
provenien  sau de stringen a nevoilor institu ionale cu care aceasta se confrunt . 

Implementarea unui proiect de mobilitate în domeniul colar aduce cu sine multiple beneficii, 
dar i multiple provoc ri. Prevederile contractuale legate de implementarea i managementul unui 
proiect Erasmus+ ofer  acel gen de flexibilitate care s  conduc  la o ”punere în practic ” eficient  i 
real  a ideii i misiunii proiectului, cu accent pe rezultate i impact. Astfel, se elimin  posibilitatea 
ca stresul colect rii excesive de documente justificative pentru fiecare cheltuial  angajat  în proiect 
s  devin  o piedic  în implementarea activit ilor cu adev rat importante pentru ob inerea 
rezultatelor i producerea de impact. 

Îns , flexibilitatea i libertatea în ac iune i gândire de care te bucuri atunci când 
implementezi un proiect Erasmus+ poate avea i ”un revers al medaliei”. Lipsa unor instrumente, 
documente tip impuse/propuse pentru gestionarea diverselor etape ale proiectului, te aduce în fa a 
unor noi provoc ri. Libertatea în implementare se trasform  în responsabilizare, asumare i 
ini iativ . Acest fapt te determin  s  studiezi, s  experimentezi, s  creezi i chiar s  inovezi, creând 
sau adaptând instrumente, documente interne de gestiune a activit ilor proiectului. 
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În cadrul unui proiect de mobilitate pentru cadre didactice, o etapa important  a proiectului 
este selec ia participan ilor. Selec ia participan ilor trebuie s  fie un proces transparent, legitim i 
veritabil pentru asigurarea calit ii activit ilor ultrioare ale proiectului. i pentru ca orice demers s  
îndeplineasc  anumite criterii de calitate, trebuie s  dispui de instrumente care s  te ajute s  respec i 
criteriile impuse. O metodologie sau o procedur  pot reprezenta instrumente viabile în gestionarea 
calitativ  a unei etape esen iale din proiect, a a cum este selec ia participan ilor.  

În proiectul de mobilitate ”European Values for Inclusive Schools – EVIS”, implementat în 
cadrul unui consor iu coordonat de c tre Inspectoratul colar Jude ean Tulcea i alc tuit din trei 
coli din Tulcea: coala Gimnazial  ”Grigore Antipa”, coala Gimnazial  Nr.12 i coala 

Profesional  ”Danubius”, aceast  etap  a proiectului a constituit o provocare, cu atât mai mare, cu 
cât era vorba de selec ia unui num r de 18 cadre didactice dintr-un num r total de 99 dasc li din 
ciclu pre colar, primar i gimnazial, care activeaz  în cele trei coli ale consor iului. Pe lâng  
criteriile de selec ie i departajare stipulate în aplica ia proiectului, selec ia trebuia s  in  cont de 
faptul c  cele 18 cadre didactice trebuiau s  fie acele persoane resurs  ale proiectului, capabile ca la 
întoacerea din mobilitate s  aplice i s  dea mai departe ceea ce au înv at, s  creeze impact la 
nivelul comunit ilor colare din care provin. 

Un instrument util în gestionarea acestei etape a proiectului nostru a fost Metodologia de 
selec ie a participan ilor la mobilită ile din cadrul proiectului EVIS. 
 F r  a ne asuma faptul c  este un document perfect, ci perfectibil, oferim o propunere de 
metodologie de selec ie a participan ilor într-un proiect de mobilitate, cu anexele aferente. 

 
 

Avizat, 

Manager proiect 

Metodologia de sele ție a pa ti ipa țilo   
la o ilitățile de fo a e di  ad ul p oie tului 
”European Values for Inclusive Schools – EVIS” 

 Programul Erasmus+, KA1  

Art. 1. DISPOZI II GENERALE 

Preze ta etodologie regle e tează sele ţia adrelor dida ti e are or parti ipa la o ilitățile de 
for are di  adrul proie tului ”European Values for Inclusive Schools – EVIS”, di  adrul progra ului 
Eras us+, KA  şi este ela orată u respectarea p e iză ile di  o t a tul de fi a ța e î heiat î t e Age ția 
Națio ală pe t u P og a e Co u ita e î  Do e iul Edu ației și Fo ă ii P ofesio ale ANPCDEFP  și 
I spe to atul Ș ola  Județea  Tul ea. 

Art. 2. CONTEXT 

2.1. Proie tul se e desfășura î  perioada 1 septembrie 2016 – 30 noiembrie 2017, î  ad ul u ui o so țiu 
al ătuit di  u itățile de î ăță â t: Ș oala Gi azială ”G igo e A tipa” Tul ea, Ș oala Gi azială N .  
Tul ea și Ș oala P ofesio ală ”Da u ius” Tul ea, oo do at de ăt e I spe to atul Ș ola  Județea  Tul ea.  
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2.2. Scopul proiectului o stă î  for area u ui u ăr de 8 adre dida ti e di  î ăță â tul preș olar, 
pri ar, gi azial î  dez oltarea strategiilor oder e de i tegrare pe tru reșterea gradului de i luziu e a 
copiilor cu vârste î tre -14 ani, din grupurile dezavantajate. 

2.3. Obiectivele proiectului sunt: 

- pe fe țio a ea u ui u ă  de  ad e dida ti e p i  u su i de fo a e î  do e iul p a ti ilo  
edu ațio ale i luzi e pe pa u sul a ului ș ola  -2017; 

- implicarea u ui u ă  de  ad e dida ti e î  i ple e ta ea și p o o a ea u o  p a ti i i luzi e, 
o dis i i ato ii, fa o izâ d a esul la edu ație și egalitatea de șa se, î  ș oală și la i elul o u ității, 

pe  pe ioada p oie tului și pe te e  lu g; 
- participa ea u ui u ă  de  ad e dida ti e la o ito iza ea și e alua ea i pa tului p a ti ilo  
edu ațio ale i luzi e asup a ole ti elo  ș ola e di  i lul p eș ola , p i a , gi azial. 

. . Grupul ți tă este o stituit di  8 adre dida ti e di  î ăță â tul preș olar, pri ar și gi azial are 
predau î  ș olile di  o sorțiu. Be efi iarii i dire ți ai proie tului su t ele ii, pări ții și o u itate lo ală. 

2.5. Cele 8 adre dida ti e di  grupul ți tă or parti ipa la o ilități de for are, după u  ur ează: 

Activitatea de formare 

Furnizoru

l de 

formare 

Locul 

desfășu ă ii/ 
Perioada 

Nr. de  

o ilități 
G up ți tă 

Link  

prezentare curs 

”C eati ity a d 
Interculturality – Harness 

the power of creativity 

through intercultural 

exchange in the 

lass oo !” – Fluxul 1 

Edu2grow Senglea, 

Malta/ 

10-18  

noiembrie 

2016 

6 Cadre didactice 

di  î ăță â tul 
p eș ola  și 
primar din cele 

t ei ș oli ale 
o so țiului 

http://www.schoole

ducationgateway.eu

/ro/pub/tools/catalo

gue/detail.cfm?id=7

87 

 

”Add essi g Di e sity a d 
E uality î  lass oo ” – 

Fluxul 2 

Amber 

Initiatives 

Plymouth, 

UK/ 

4-12 

martie 2017 

 

6 Cadre didactice 

di  î ăță â tul 
gi azial și 
personal de 

conducere din 

ș olile di  
conso țiu 

http://www.schoole

ducationgateway.eu

/ro/pub/tools/catalo

gue/detail.cfm?id=1

959 

„To a ds the I lusi e 
Class oo : Best P a ti e” 
– Fluxul 3 

Areadne Kalamata, 

Gecia/ 

1-9 

aprilie 2017 

6 Cadre didactice 

di  î ăță â tul 
p i a  și 
gimnazial din 

ș olile di  
o so țiu 

http://www.areadne

.eu/course/towards-

the-inclusive-

classroom-best-

practice/ 

 

http://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/tools/catalogue/detail.cfm?id=787
http://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/tools/catalogue/detail.cfm?id=787
http://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/tools/catalogue/detail.cfm?id=787
http://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/tools/catalogue/detail.cfm?id=787
http://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/tools/catalogue/detail.cfm?id=787
http://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/tools/catalogue/detail.cfm?id=1959
http://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/tools/catalogue/detail.cfm?id=1959
http://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/tools/catalogue/detail.cfm?id=1959
http://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/tools/catalogue/detail.cfm?id=1959
http://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/tools/catalogue/detail.cfm?id=1959
http://www.areadne.eu/course/towards-the-inclusive-classroom-best-practice/
http://www.areadne.eu/course/towards-the-inclusive-classroom-best-practice/
http://www.areadne.eu/course/towards-the-inclusive-classroom-best-practice/
http://www.areadne.eu/course/towards-the-inclusive-classroom-best-practice/
http://www.areadne.eu/course/towards-the-inclusive-classroom-best-practice/
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2.6. Pe tru i ple e tarea a ti ităţilor proie tului şi a age e tul a estuia, atât la i elul ISJ Tul ea, î  
alitate de e efi iar, ât şi la i elul ș olilor di  o sorțiu, su t apro ate pri  de izii ale CA e hipe de 

i ple e tare şi management.  

2.7. Pe tru a fi sele tate și i luse î  grupul ți tă, adrele dida ti e i teresate parti ipă la u  pro es de 
sele ţie orga izat de ătre ISJ Tul ea, o for  pre ederilor preze tei etodologii. 

Art. . PROCEDURA DE SELEC IE 

3.1. Echipa de manage e t a proie tului o stituită pri  de izia CA r........../....................) sta ilește 
pro edura de sele ție şi, după az, ter e ii de referi ţă ade aţi. A terior pro esului de sele ție, este 
sta ilită pri  de izie CA o po e ța o isiei de sele ție, î  o orda ță u pre ederile o tra tului de 
fi a țare. 

3.2. Pro esul de sele ție se a desfășura o for  ur ătorului calendar: 

1-2 septembrie 2016 – A u ț pu li  de o ga iza e a o u sului de sele ție afișa e la ISJ și î  a ela iile 
ș olilo  pa ticipante; publicare pe site-ul ISJ și al ș olilo  di  o so țiu; p eze ta e î  Co siliile P ofeso ale ; 
12-16 septembrie 2016 – Depu e ea și î egist a ea dosa elo  de a didatu ă la se eta iatul ISJ Tul ea  
te e  li ită i e i,  septe ie , o a 14,00); 

19 septembrie 2016 – Afișa ea listelo  de a didați î s iși și a p og a ului de desfășu a e a p o ei de 
i te iu și testa ea o pete țelo  li g isti e la ISJ Tul ea și î  ș olile di  o so țiu ; 
20-22 septembrie 2016 – Evaluarea dosarelor de sele ție, susți e ea i te iului și a testului de li ă 
e gleză; 
23 septembrie 2016 – A u ța ea g upului ți tă sele tat  ad e dida ti e di  î ăță â tul p eș ola , 
primar, gimnazial + 3 rezerve). 

3.3. Sele ția pa ti ipa țilo  la o ilități a fi a u țată p i  apel pu li  u el puți   zile î ai te de data 
desfășu ă ii o u sului. A u țul a fi afișat la ISJ Tul ea și î  a ela iile ș olilo  pa ti ipa te, a fi pu li at 
pe site-ul ISJ și al ș olilo  di  o so țiu și p eze tat î  Co siliile P ofeso ale. 

3. . A u țul pu li  o ți e i for ații u pri ire la: 
- i for ații ge erale despre proie t; 
- ursurile de for are are se or orga iza î  adrul proie tului titlu, fur izor, lo ație, perioadă, grup ți tă 
vizat, link de prezentare); 

- calendarul procesului de sele ție; 
- criteriile de eligibilitate; 

- criteriile de departajare; 

- pro ele de o urs preze tarea a estora și referi țe utile ; 
- a ti itățile o ligatorii pe are le or realiza parti ipa ții pre o ilitate, î  ti pul o ilității, 
postmobilitate). 

3.5. Criteriile de eligibilitate pe tru parti ipare la o ursul de sele ție su t: 
- adru dida ti  are predă la i lul preș olar, pri ar sau gi azial, î  u a di tre ș olile o sorțiului Ș oala 
Gi azială ”Grigore A tipa” Tul ea, Ș oala Gi azială Nr.  Tul ea și Ș oala Profesio ală ”Da u ius” 
Tulcea); 
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- este dirigi te sau predă la o lasă u ele i pro e iți di  edii deza a tajate ele i u CES, ele i de et ie 
rro ă, ele i aflați î  ris  de a se teis  și părăsire ti purie a ș olii, ele ii di  fa ilii monoparentale, cu 

pări ți ple ați î  străi ătate sau u situație so io-e o o i ă pre ară  și/sau la o lasă i ter ulturală;  
- grad didactic definitiv, II, I; 

- i elul de o u i are î  li a e gleză – minim A1; 

- o pete țe i i e de utilizare TIC; 
- moti ația e esității parti ipării la urs, pre u  și la a ti itățile proie tului; 
- e oile de for are perso ale să se i de tifi e u e oile de dez oltare și i ter ațio alizare ale ș olii; 
- do edește dispo i ilitate pe tru for are o ti uă și e oluție î  arieră; 
- o pete țe de o u i are; 
- a ilități de lu ru î  e hipă. 

3.6. Î  azul î  are u ărul de a didați sele tați este ai are de ât u ărul alo at o ilităților și 
există a didați are au o ți ut a elași pu taj total, după toate pro ele de o urs, se vor aplica 

ur ătoarele criterii de departajare:  

- statut de adru dida ti  titular al ș olii; 
- statutul de metodist ISJ,  responsabil de centru metodic;   

- deți erea de respo sa ilități î  adrul ș olilor – diriginte, responsabil al comisiei metodice, responsabil al 

comisia de curriculum, responsabil al comisiei de gestionare a proiectelor, membru CA sau alte comisii, etc.;  

- oordo ator/orga izator de proie te edu ațio ale la i elul ș olii, derulate î  parte eriat u pări ții și/sau 
comunitatea lo ală. 

.7. Dosarul de a didatură a upri de ur ătoarele do u e te: 
- erere tip, u expri area opțiu ii pe tru u ul di tre ursuri şi justifi area alegerii a estuia A exa ; 
- CV Europass, datat și se at, u do u e te a exate are să ateste î depli irea riteriilor de eligi ilitate și 
departajare; 

- Pașaport li g isti  Europass, datat și se at de ătre a didat http:// .europass-ro.ro/) ; 

- copie CI/BI; 

- de larație de o si ță â t pri i d prelu rarea datelor u ara ter perso al A exa . 
Toate do u e tele se or î dosaria î  dosar de plasti  u și ă, fără a se folosi folii. 
 

3.8. Co ursul de sele ție este stru turat pe trei probe: e aluarea dosarelor de a didatură, i ter iul de 
preze tare a oti ației a didatului de a parti ipa la urs și argu e tarea o tri uției perso ale la 
derularea proie tului, testarea o pete țelor li g isti e. Fie are pro ă are o alo are diferită î  pu tatul 
total:  

- Dosarul de a didatură – 50% din punctajul total; 

- Interviul – 20% din punctajul total; 

- Co pete țele lingvistice – 30% din punctajul total. 

 

Art.  Evaluarea a didaților 

4.1. E aluarea a didaţilor este realizată de ătre o o isie sta ilită pri  de izia CA a ISJ Tul ea. 
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4.2. Procesul de evaluare se a derula î  ur ătoarea ordi e a pro elor: 
1. Evaluarea dosarului de a didatură î  aza u ei grile de e aluare ela orate de ătre e hipa de 

a age e t î  ola orare u o isia de sele ție. Grila de e aluare este stru turată pe aza riteriilor de 
eligi ilitate și este a izată de ătre a agerul de proie t. 

2. Interviul a o sta î  expu erea li eră de ătre a didat a oti ației e esității parti ipării la urs, 
pre u  și argu e tarea o tri uției perso ale la derularea proie tului. Me rii o isiei de sele ție pot 
adresa a didaților î tre ări, are să asigure o e aluarea o ie ti ă și ore tă. 

. Testarea o pete țelor li g isti e o stă î  rezol area de ătre a didați a u ui test grilă de e aluare a 
i elului de u oaștere a li ii e gleze i el A . 

4.3. La e aluarea a didaților pe toate pro ele de o urs se a utiliza o grilă fi ală de e aluare, î  are 
alo area pu tajelor este ur ătoarea: 
- Verifi area respe tării o dițiilor ad i istrati e aparte e ța adrului dida ti  la u a di tre ș olile di  
o sorțiu, existe ța do u e telor soli itate la dosar, depu erea a estuia î  ter e ul pre izat  – o diții 

eliminatorii; 

- E aluare CV și pașaport li g isti  Europass, î  aza u ei grile de e aluare – max. 50 puncte; 

- E aluarea prestației a didaților la i ter iu – max. 20 puncte; 

- Evaluarea testului de li ă e gleză – max. 30 puncte. 

4.4. Ca didații or fi sele tați î  ordi ea pu tajelor totale o ți ute î  ur a elor trei pro e de o urs. 
Pe tru a fi o siderat ad is este e esară o ți erea a % di  pu taj, pe fie are pro ă î  parte. 

4.5. Se a ur ări asigurarea egalității de șa se pe tru fie are di tre ele trei ș oli ale o sorțiului. Fie are 
ș oală a â d alo ate u  u ăr de  o lități de for are. Î  azul î  are, la sele ția parti ipa ților u se 
totalizează u  u ăr de  a didați, o ilitățile ră ase pot fi redisti uite ătre elelalte ș oli di  o sorțiu. 

4.6. La sele ția a didaților se a a ea î  edere gradul de repreze tati itate pe fie are i lul de î ăță â t 
preș olar, pri ar și gi azial  î  fie are di tre ele trei ș oli di  o sorțiu, asigurâ du-se astfel premisele 

realizării o ie ti elor proie tului și a asigurării i pa tului opti  la i el i stitutio al. 
4.7. Ca didații are u au fost ad iși au dreptul de a depu e o testație î  ter e  de  de ore de la 
publicarea rezultatelor. 

4.8. A aliza e e tualelor o testaţii a fi realizată de ătre e hipa de a age e t a proie tului.  

Art. . DISPOZI II FINALE 

5.1. Be efi iarul proie tului a î heia u parti ipa ții la o ilități o tra te de fi a țare și a orduri de 
formare care vor fi sem ate și de ătre fur izori.  
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5.2. Parti ipa ții la o ilități tre uie să parti ipe la ur ătoarele a ti itățile o ligatorii:   
Premobilitate: 

- se a ea o t a tului de fi a ța e și a a o dului de fo a e; espe ta ea p e ede ilo  a esto a; 
- p egăti e li g isti ă  o e:  o e u sp iji  i stituțio al și  o e p egăti e i di iduală ; 
- p egăti e TIC  o e ; 
- p egăti e pedagogi ă  o e ; 
- p egăti e ultu ală  o e ; 
- informare (5 ore). 

Î  ti pul o ilității: 
- pa ti ipa e la a ti itățile propuse de furnizorul de formare; realizarea de materiale de curs, individual sau 

î  e hipă; î to i ea po tofoliului de e alua e soli itat de fu izo ; 
- dise i a ea i fo ațiilo  și e pe ie țelo  p ofesio ale do â dite pe pa u sul o ilității p i  postarea de 

ate iale pe pagi a de Fa e ook a p oie tului a ti itatea ”Ju al de u s” . 
Postmobilitate: 

- î to i ea apo tului fi al de o ilitate și t a s ite ea a estuia la ANPCDEFP; 
- dise i a ea u oști țelo  și e pe ie țelo  p ofesio ale do â dite pe pa u sul o ilității î  ad ul 
a ti itățilo  pla ifi ate la i elul ș olii și la i el județea ; 
- apli a ea la lasă a p a ti ilo  edu ațio ale do â dite î  ad ul u sului și ela o a ea u o  ate iale de 

u ă p a ti ă î  do e iul izat p i  p oie t. 
5.3. Cadrele dida ti e i luse î  grupul ți tă, e efi iare ale o ilităților de for are di  adrul proie tului, 
or parti ipa la a ti itățile pla ifi are pri  pla ul de dise i are și își or adu e aportul la u a desfășurare 

a proiectului. 

5.4. După î heie ea p o esului de sele ție, î  te e  de  zile, se a o o a e hipa de p ofeso i 
pa ti ipa ți la p oie t pe t u p eze ta ea p og a ului de p egăti e, ealiza ea e hipelo  î  ede ea 
de ulă ii a ti itățilo . 
Se a e ează p eze tei etodologii u ătoa ele do umente:  

- A u țul pu li  p i i d o ga iza ea o u sului de sele ție și a e ele e e e tip și de la ația de 
o si ță â t ; 

- G ila de e alua e a dosa elo  de a didatu ă; 
- G ila fi ală de e alua e a a didațilo . 
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Anexa 1 

Domnule Manager de proiect, 

Su se atul/a ......................................................., î ad at/ă la ............................................................ î  
fu ția de ........................................................................ ă og să- i ap o ați î s ie ea la o u sul de 
sele ție a pa ti ipa țilo  la o ilitățile de fo a e di  ad ul p oie tului ”Eu opea  Values fo  I lusi e 
Schools – EVIS”, -1-RO01-KA101-023811. 

Me țio ez ă optez să pa ti ip la u sul de fo a e: 
□”C eati it  a d I te ulturality – Harness the power of creativity through intercultural exchange in the 

lass oo !”, Se glea, Malta, -18 noiembrie 2016; 

□ ”Add essi g Di e sit  a d E ualit  î  lass oo ”,Pl outh, UK, -11 martie 2017; 

□ „To a ds the I lusi e Class oo : Best P a ti e”, Kala ata, Ge ia, -15 aprilie 2017. 

A  optat pe t u a est u s și o side  e esa ă pa ti ipa ea ea la o ilitatea de fo a e di  
u ătoa ele o side e te: 
 

Data: 

                                                                                                        Nume si prenume: 

                                                                                                        Se ătu ă, 
 

 

Anexa 2 

De lara ie de o si ă â t 

Su se atul/a………………….…………………………….....................…., ide tifi at/ă u a tul de ide titate se ia 
…………, . ……………....,CNP…………….………………………….......... u do i iliul î  lo alitatea 
.…………………………………., st . …..………………………………………………………… . ……… l. …….., s . ………, ap. ………, 
de la  pe p op ia ăspu de e, ă su t de a o d u p elu a ea datelo  ele pe so ale, a estea u â d a fi 
t atate î  o diţii de o fide ţialitate, î  o fo itate u p e ede ile Di e ti ei CE/ /  p i i d p ote ţia 
pe soa elo  fizi e î  eea e p i eşte p elu a ea datelo  u a a te  pe so al şi li e a i ulaţie a a esto  
date, t a spusă î  legislaţia aţio ală p i  Legea . / , p e u  şi p e ede ile Di e ti ei / /CE 
p i i d p elu a ea datelo  u a a te  pe so al şi p ote ţia ieţii p i ate î  se to ul o u i aţiilo  
ele t o i e, t a spusă î  legislaţia aţio ală p i  Legea . / . 
 

Data: 

                                                                                                        Nume si prenume: 

                                                                                                        Se ătu ă, 
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Fișă de e alua e a dosa ului de a didatu ă 

la o u sul de sele ție a pa ti ipa țilo  la o ilitățile de fo a e di  ad ul p oie tului 
”European Values for Inclusive Schools – EVIS” 

Candidat: ............................................................................ 

U itatea de î ăță â t: ..................................................................... 
Fu ția: ........................................................................ 

Criteriul Subcriteriul Punctaj 
Punctaj  

acordat 

P egăti ea 
p ofesio ală 

Fo a ea i ițială: 
- Studii supe ioa e de lu gă du ată 

- Studii supe ioa e de s u tă du ată 

- Studii liceale 

max.5 p 

5 

4 

3 

 

Fo a e o ti uă și e oluție î  a ie ă: 
- Alte spe ializă i o ți ute p i  u su i de formare (mentor, formator, 

manager proiect, etc.); 

- Cu su i de fo a e o ti uă î  spe ialitate a editate sau a izate , 
a sol ite î  ulti ii  a i; 

max.5 p 

 

 

Statutul la 

i elul ș olii 
- di igi te sau p edă la o lasă u ele i p o e iți di  edii deza antajate 

ele i u CES, ele i de et ie o ă, ele i aflați î  is  de a se teis  și 
pă ăsi e ti pu ie a ș olii, ele ii di  fa ilii o opa e tale, u pă i ți 
ple ați î  st ăi ătate sau u situație so io-e o i ă p e a ă  și/sau la o 
lasă i te ultu ală; 

- director, director adjunct;  

di igi te/î ățăto /edu ato /di e to  – 10 p; profesor – 8 p) 

max.10 p 

 

 

Disponibilitate 

pentru formare 

o ti uă și 
e oluție î  
a ie ă; 

Pa ti ipa e la a ti ități de fo a e și dez olta e p ofesio ală ulti ii  a i : 
- stagii/sesiuni de informare, seminarii, simpozioane, workshop-uri; 

- a ti ități etodi e și e u i pedagogi e u i pli a e pe so ală 
di e tă ; 

max.10 p 

5 p 

5 p 

 

Necesitatea 

pa ti ipă ii la 
curs 

- e oile de fo a e pe so ale să se i de tifi e u e oile de dezvoltare 

și i te ațio aliza e ale ș olii; 
- posi ilitatea i teg ă ii o pete țelo  do â dite î  u a pa ti ipă ii la 

o ilitate î  p a ti ile edu ațio ale spe ifi e dis ipli ei/spe ializă ii; 

max.10 p  

Co pete țe 
li g isti e și TIC 

- i elul de u oaște e a limbii engleze – minim A2; 

- o pete țe i i e de utiliza e TIC; 
max.6 p  

Alte 

o pete țe/ 
a ilități e esa e 

- o pete țe de o u i a e; 
- apa itate de oo do a e și o ga iza e de a ti ități 
edu ațio ale/e t a u i ula e î  pa te e iat u pă i ții și comunitatea;  

- a ilități de lu u î  e hipă. 

max.4 p  

Total 50 p  

Co isia de sele ție: 
Evaluator 1 - .............................  Evaluator 2 - .........................              Evaluator 3 - ............................ 
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Fișă de e alua e - Proba de interviu 

la o u sul de sele ție a pa ti ipa țilo  la o ilitățile de fo a e di  ad ul p oie tului 
”European Values for Inclusive Schools – EVIS” 

 

Nr. 

Crt. 

Criteriul Punctaj 

1. Moti ației e esității pa ti ipă ii la u s 

1.1- u oaște ea, ide tifi a ea e oilo  u a e se o f u tă ș oala, a pu telo  sla e 
ce pot fi ameliorate/eliminate prin implementarea acestui proiect;  

1.2.- e oile de fo a e pe so ale să se i de tifi e u e oile de dez olta e și 
i te ațio aliza e ale ș olii; 

1.3.- identifi a ea odalitățilo  p i  a e se a ealiza i teg a ea o pete țelo  
do â dite î  u a pa ti ipă ii la o ilitate î  p a ti ile edu ațio ale spe ifi e 
dis ipli ei/spe ializă ii; 

1.4- ide tifi a ea alto  o te te î  a e a alo ifi a o pete țele do â dite î  u a 
i pli ă ii î  p oie t; 

1.5- dispo i ilitate pe t u fo a e o ti uă și e oluție î  a ie ă; 

 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

2. A gu e ta ea o t i uției pe so ale la de ula ea p oie tului 
2.1.- u oaște ea a ti itățilo  di  ad ul p oie tului p e o ilitate; î  ti pul 

o ilității; post o ilitate  și g adul de dispo i ilitate pe t u a estea; 

2.2.- ide tifi a ea tipu ilo  de a ti ități de dise i a e î  a e se poate i pli a și a 
odalitățilo  p i  a e poate asigu a i pa tul p oie tului și t a sfe ul de u e 

practici; 

2.3.- ide tifi a ea de e su ilo  edu ațio ale și e t aș ola e î  a e a  putea apli a 
oile u oști țe și o pete țe do â dite;  

2.4.- iziu ea pe so ală asup a asigu ă ii suste a ilității p oie tului, la i el 
i stituțio al și la lasă; 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

Total 20 

 

 
 



 

                                                                                                              INSPECTORATUL ŞCOLAR 

                                                                                                                          JUDEŢEAN TULCEA 

  

EEUROPEAN VVALUES FOR IINCLUSIVE SSCHOOLS 

22001166--11--RROO0011--KKAA110011--002233881111  

CCooffiinnaannțțaatt  pprriinn  pprrooggrraammuull  EErraassmmuuss++  aall  UUnniiuunniiii  EEuurrooppeennee  

 

 

Tulcea, 2017 

    80 

CALEIDOSCOP  de  impresii… 

Proiectul de mobilitate EVIS, în cadrul căruia am participat în fluxul desfă urat în Senglea, 
Malta i care a avut ca temă creativitatea i interculturalitatea, a fost o ansă pentru mine, o 
experien ă de via ă complexă, care mi-a deschis orizonturile i m-a învă at să am mai multă 
încredere în mine i în ideile mele. 
(Mihaela Gabriela B ld u, profesor înv. pre colar, coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea) 

 
Îmi amintesc cu emo ie de Plymouth, un ora  port, cu multe ambarca iuni, de pescuit, militare 

i bărci cu pânze, un ora  cu locuri i monumente interesante. colile din Plymouth sunt orientate 
pentru dezvoltarea abilită ilor de via ă ale elevilor prin curriculum, am văzut cum elevii înva ă 
design vestimentar, frizerie, coafură, arte dramatice, bucătărie i nutri ie, cu personal specializat, 
profesor bucătar, profesor de teatru, profesor arte mar iale, în spa ii special amenajate i dotate, 
bucătării, săli de concerte, săli de teatru, săli de balet, ferme de păsări, teren de golf, săli de 
gimnastică. 
(Jenica Batiste, director adjunct, coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea)  

 
Un impact emo ional foarte puternic l-a avut vizita la coala de elevi cu cerin e speciale. 

Ceea ce m-a impresionat a fost afectiunea pe care elevii o purtau profesorilor. La coala primară, 
în care jumătate din elevi erau de etnie rromă, am fost în clasa unde elevii învă au alfabetul (scris 
i citit), 2 ore zilnic, după care plecau în sala de clasă aferentă nivelului de studiu, unde făceau 

celelalte două ore prevăzute în orar. Multe amintiri se vor estompa, dar ceea ce m-a marcat cu 
adevărat a fost generozitatea, to i tiu să împartă, să dăruiască fără a a tepta ceva în schimb. 
(Mihaela- Larisa Bejenaru, profesor, coala Profesional  ”Danubius” Tulcea) 

 
Participarea la cursul de formare ”Towards the inclusive classroom: best practice” a 

reprezentat o oportunitate extraordinară de a-mi îmbunătăţi cunoştinţele privind metode inovative 
de abordare a incluziunii şcolare. Încurajez profesorii să participe la astfel de cursuri întrucât sunt 
foarte utile, te ajută nu doar să te dezvolţi ca profesor, ci mai ales ca persoană. 
(Viorica Caraenache, profesor, Şcoala Profesional  "Danubius", Tulcea) 

 
Experien a acumulată în timpul celor apte zile petrecute în Grecia a fost constructivă, în 

sensul că am aflat lucruri noi pe care le pot aplica în actul de predare-învă are, în proporia coală. 
Am văzut că sistemul de învă ământ din Grecia nu este foarte diferit de al nostru, însă acolo se 
acordă o mai mare aten ie elevilor cu nevoi speciale i ace tia beneficiază de mai multe facilită i 
(intrare liberă la toate insitu iile de cultură, posibilitatea de a desfă ura diverse activită i în coală: 
gătit, olărit, modelaj, etc). 
(Mihaela Evelina Cern eanu, profesor, coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea) 

 
Participarea la acest proiect a fost benefică din toate punctele de vedere. În plan profesional, 

pentru elementele de noutate a căror utilitate am  identificat-o i am probat-o în activitatea proprie, 
dar i pentru confirmarea a ceea ce are caracter de universalitate în educa ie.  În plan personal, a 
fost o experien ă deosebită, o experien ă frumoasă pentru aspectele de interac iune cu oameni 
apar inând altor culturi, pentru provocarea de a te adapta, dar i pentru sentimentul apartenen ei 
la un spa iu i o comunitate care cultivă acelea i valori. 
(Elena Cer emba, director, coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea) 
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Prin oportunităţile oferite în cadrul proiectului EVIS, am evoluat profesional, am înţeles mai 

profund beneficiile unei educaţii incluzive şi, cu atât mai mult, necesitatea permanentă a aplicării 
acesteia în mediul şcolar. Pe lângă dezvoltarea profesională, am avut ocazia să cunosc oameni noi, 
dedicaţi, doritori de a împărtăşi din experienţele lor profesionale, dar şi din modul lor de viaţă. 
Acest proiect, cu siguranţă, îi va convinge pe mulţi alţi colegi de faptul că incluziunea în educaţie 
este un “Must” dacă  ne dorim o societate cu valori într-adevăr umane. 
(Stela Loredana Doroftei, profesor, coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea) 

 
Participarea la mobilitatea de formare Erasmus+ a avut un impact semnificativ asupra 

activită ii mele profesionale. Abordarea egalită ii, diversită ii şi incluziunii în activităţile cu tinerii 
i copiii, prezentate în vizitele de studiu din cele trei şcoli Plymstock School, Plymouth School of 

Creative Arts (The Red House) i Marine Academy m-a inspirat i m-a motivat să aduc schimbări în 
activitatea pe care o desfă or în coală.  
(Nicoleta Du u, profesor, coala Gimnazial  ”Grigore Antipa” Tulcea) 

 
Experien a Erasmus+ este mai mult decât o experienţă personală. Este o posibilitate de a 

privi lumea cu alţi ochi, de a simţi şi de a descoperi noi şi noi emoţii. 
(Marilena Machedon, profesor înv. pre colar, coala Gimnazial  ”Grigore Antipa” Tulcea) 

 
O experien ă unică, posibilitatea de a descoperi noi metode în abordarea educa iei incluzive. 

Un schimb de experien ă util, de care ar trebui să beneficieze toate cadrele didactice, indiferent de 
nivelul care profesează.  
(Nicoleta Maxim, director, coala Gimnazial  ”Grigore Antipa” Tulcea) 
 

Nu se putea nicicum mai bine să ni se valorifice energia, experien a, să ni se împartă atâtea 
noi cuno tin e într-un mod în care fiecare să participe cu tot Eul, să aducă ce e mai bun din 
sistemul său de învă ământ, din cultura sa, ca toate să se împletească într-o cunună a  grupului. i 
toate acestea datorate pregătirii i măiestriei formatorilor. A fost cea mai frumoasă experien ă din 
cariera mea de învă ătoare. Nu mă voi mai opri din a gândi ”dincolo de cutia”, în care deseori 
cotidianu  i rutina  ne atrage ca-ntr-o  capcană. 
(Nina C t lina Mihalcea, profesor înv. primar, coala Gimnazial  Nr. 12 Tulcea) 

 
Mă bucur foarte mult că am avut posibilitatea să particip la un curs european. Activită ile de 

formare au fost foarte bine documentate, formatori cu excelentă experien ă i abordare   
multidisciplinară i creativă. Am învă at noi metode moderne, pe care le-am aplicat la mine la 
clasă. M-am sim it ca între prieteni, am vorbit liber i am sim it că to i cei prezen i la curs erau 
implica i i interesa i cu adevărat. 
(Gherghina Perianu, profesor înv. primar, Şcoala Profesional  "Danubius" Tulcea) 
 

Dacă la început eram reticentă în ceea ce prive te parcusul meu în cadrul acestui proiect, 
acum sunt mândră că am facut parte din această echipă minunată i am avut prilejul să trăiesc o 
astfel de experien ă, unică în cariera mea profesională, de până acum. Paticiparea la acest curs de 
formare într-o ară europeană mi-a oferit ocazia de a cunoa te oameni deosebi i, de a lega noi 
prietenii i mai ales de a-mi testa nivelul de cunoa tere a limbii engleze.  
(Lumini a P tic , profesor înv. primar, coala Gimnazial  ”Grigore Antipa” Tulcea) 
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M-am întors mai bogată spiritual i profesional. Am învă at că prin creativitate, actul 

educa ional capătă o amprentă durabilă în formarea i educarea copiilor. Am fost impresionată de 
poporul lini tit i preocupat de bunăstrea i educa ia copiilor, de păstrarea valorilor na ionale i 
conservarea istoriei acestor locuri.  
(Virginia Savencu, profesor înv. pre colar, coala Gimnazial  ”Grigore Antipa” Tulcea) 
 

Mobilitatea de formare din Malta ne-a oferit un program intens de activită i, cu multe 
provocări, multe ”misiuni”, aparent imposibile, pe care le-am rezolvat cu ajutorul colegilor de 
echipă. Ne-au fost prezentate tehnici şi instrumente prin intermediul cărora, noi cadrele didactice, 
putem creşte motivaţia elevilor, pentru a reuşi astfel să combatem absenteismul şcolar. Acest curs a 
imprimat în sufletul meu zâmbetul fiecăruia dintre participanţi, strălucirea din ochii tuturor, 
îmbrăţişările calde de la sfârşitul programului, saluturile şi urările în limbi diferite, care i acum 
îmi răsună în minte. 
(Alina Monica Serghei, profesor înv. primar, Şcoala Profesional  "Danubius" Tulcea) 

 
De cum am coborât din avion am remarcat curăţenia oraşelor şi amabilitatea oamenilor. 

Prin şcolile vizitate am fost impresionată de modul în care este asigurată securitatea elevilor, de 
condiţiile de studiu şi de faptul că regulile şcolilor sunt afişate şi respectate.  De asemenea, am 
observat relaxarea elevilor în timpul orelor, libertatea exprimării, lucrul pe grupe, cooperarea. 
(Lumini a Simitopol, director adjunct, coala Profesional  ”Danubius” Tulcea) 

 
M-a impresionat faptul că fiecare coală vizitată avea un sistem de reguli i de norme de 

conduită bine pus la punct i respectat atât de angaja i, dar i de elevi, părin i, diverse persoane 
externe. Am apreciat în mod deosebit atmosfera destinsă din timpul orelor la care am participat, 
încurajările permanente de care se bucurau elevii, chiar dacă, de multe ori am sesizat că 
răspunsurile lor nu erau neapărat corespunzătoare...De fapt, în general oamenii mi s-au părut mult 
mai relaxa i, foarte politico i i gata să- i ofere ajutorul. 
(Alice Szuchanszki, director, coala Profesional  ”Danubius” Tulcea) 

    
Drumul zilnic spre sala de curs printre cetă i i vestigii istorice, întâlnirea cu profesori din 10 

ări europene, împărtă irea experien elor, lucrul în echipă multiculturală, activită ile outdoor, 
serile de bilan  privind zidurile cetă ilor impunătoare luminate i ascultând clinchetul catargelor în 
golf, toate zilele minunate fac din experien a malteză cea mai complexă, fascinantă, inegalabilă 
experien ă profesională în care formatorii au fost artizanii redescoperirii mele profesionale. 
(Mariana Ecaterina apera, profesor înv. pre colar, coala Gimnazial  ”Grigore Antipa” Tulcea) 
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EVIS în imagini 

         Preg tirea participanților 

   

       Fluxul 1 de mobilitate - Malta 
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             Fluxul 2 de  mobilitate - UK                         

 

                                                                               Fluxul 3 de  mobilitate – Grecia 
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                Activit ți de diseminare  
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Mai multe detalii  

desp e a ti itățile p oie tului și desp e flu u ile de o ilitate  
puteți găsi pe pagi a de Fa e ook - EVIS Project  

https://www.facebook.com/isj.tl/ 

sau  

î  se țiu ea Proiecte europene a site-ului ISJ Tulcea 

http://www.isjtl.edu.ro/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod ISBN 978-973-0-26011-3 

A est ate ial a fost fi a țat u sp iji ul Co isiei Eu ope e, 
efle tă u ai pu tul de ede e al auto ului, 

ia  Co isia u este espo sa ilă pe t u e e tuala 

utilizare a i fo ațiilo  pe a e le o ți e. 

 

https://www.facebook.com/isj.tl/
http://www.isjtl.edu.ro/

