
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR 

                                                                                                                                       JUDEŢEAN TULCEA 
 

 

          Nr. 5388/6.05.2022 6.05.2022 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

privind diseminarea mobilității transnaționale 

”Diverse society – Diverse Classrooms” 

 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea anunță desfășurarea primei mobilități din 

cadrul proiectului "Rethink education and management approach for an Inclusive and 

Democratic learning Environment" (IDE- All), proiect finanțat prin fonduri SEE și 

norvegiene,  nr. proiect: 2021-EY-PMIP-0008 în Islanda, în perioada 20-25 martie 

2022. Echipa de mobilitate a fost constituită din trei inspectori școlari din cadrul 

Inspectoratului Școlar Județean Tulcea: prof. Monica BUHAI, inspector școlar pentru 

arte, prof. Floriana Adriana FTADEEV-BRAD, inspector școlar pentru managementul 

resurselor umane și prof. Sorina MANGU, inspector școlar pentru limba și literatura 

română. Furnizorul de curs a fost InterCultural Iceland. 

 Formarea s-a desfășurat în orașul Borgarnes, situat la 75 de km de capitala 

Reykjavik. La această sesiune de formare au participat colegi- inspectori din Italia, 

Germani, Estonia, iar din România, cadre didactice din Vaslui, Covasna și Râmnicu 

Vâlcea. Sesiunea de formare a vizat dezvoltarea de competențe pentru învățarea prin 

cooperare, învăţare cooperativă în cadrul grupurilor multiculturale, prin activități 

diversificate, împărțire în grupuri și rezolvarea unei sarcini de învățare prin cooperare, 

privind competențele interculturale. S-au desfășurat workshop-uri și dialoguri 

constructive privind necesitatea educației interculturale în școli și despre dezvoltarea 

educației interculturale în societățile europene de astăzi. 
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