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Inspectoratul Școlar Județean Tulcea anunță obținerea finanțării, prin granturi SEE 

și Fonduri Norvegiene, a proiectului: "Rethink education and management approach for an 

Inclusive and Democratic Learning Environment-IDE All", nr. 2021-EY-PMIP-0008, beneficiar 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, data începerii: 1.03.2022, data finalizării: 1.09.2023. 

Valoarea proiectului este de 23655 EURO  iar partenerii proiectului sunt: European 

Wergeland Center- NO, Inter Cultural Iceland- IS și Newschool- NO. 

Proiectul vizează formarea de competențe de re-design  curricular și de management incluziv 

și democratic, adaptat climatului școlar specific regional și contextului educațional european. În 

cadrul proiectului, formarea a 9 inspectori școlari va avea loc prin trei fluxuri de mobilitate, 

realizate în colaborare cu partenerii din țările donatoare, Islanda și Norvegia.  

Obiectivele proiectului sunt: 

 Dezvoltarea competențelor de design thinking, gândire critică, creativă, de rezolvare 

de probleme prin lucrul în echipă, precum și a rezilienței pentru 9 inspectori școlari, 

în cadrul cursurilor de formare intensivă. 

 Dezvoltarea unei rețele școlare democratice și incluzive la nivelul județului Tulcea, 

tinându-se cont de specificul acestuia, prin aplicarea principiilor și tehnicilor de lucru 

la clasă și de management europene, precum și prin aplicarea priorităților naționale. 

 Dezvoltarea unei noi abordări curriculare prin care să se dezvolte competențele 

elevilor de design thinking, gândire critică, creativă, de rezolvare de probleme prin 

lucrul în echipă, precum și a rezilienței într-un cadru școlar incluziv și democratic, în 

context pandemic, multietnic și cu variate grupuri dezavantajate. 

În vederea atingerii obiectivelor, se va participa la 3 cursuri oferite de partenerii din țările 

donatoare: Building Inclusive and Democratic School Cultures, oferit de European Wergeland 

Centre,  Diverse Society. Diverse classroom,  oferit de Newschool,  și cursul Design thinking in 

the Classroom,  propus de InterCultural Iceland. 

Rezultatul principal al  proiectului va fi o rețea scolară rezilientă și capabilă să își adapteze 

acțiunile și deciziile la principiile europene și la prioritățile naționale și locale. 

Informațiile suplimentare pot fi accesate pe site–ul Inspectoratului      Școlar Județean Tulcea, 

la secțiunea : Rethink education and management approach for an Inclusive and Democratic 

Learning Environment-IDE AllProiect obtinut prin granturi SEE și Fonduri Norvegiene – 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea (isjtulcea.ro) 
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