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Raport de Activitate 
In urma participarii la mobilitatea „FACING DIVERSITY: INCLUSIVE EDUCATION 

STRATEGIES FOR STUDENTS WITH FEWER OPPORTUNITIES” din cadrul 
Proiectului de Acreditare Erasmus Plus 

 
 

Liceul ”D. Botez” Trusesti beneficiază de Acreditare, in cadrul Programului Erasmus 

Plus, finantat de Comisia Europeana, Acțiunea Cheie 1- proiecte de mobilitate. 

  In perioada 23-27 mai 2022 am participat la cursul de formare „Facing Diversity: 

Inclusive Education Strategies for Students with Fewer Opportunities” desfasurat in Lisabona, 

Portugalia. 

Obiectivele cursului:  

 Dezvoltarea de competente si comportamente necesare pentru acceptarea, sprijinirea si 

promovarea diferentelor in societate 

 Imbogatirea cunostintelor despre accesul elevilor cu oportunitati reduse la educatie 

 Insusirea de tehnici in vederea evitarii excluziunii tinerilor defavorizati 

Pregatirea pentru participare a constat in: perfectionarea nivelului de limba engleza, 

completare de chestionare, realizarea de prezentari in limba engleza a sistemului romanesc de 

educatie precum si a strategiilor nationale de prevenire a abandonului scolar timpuriu, 

prezentarea intr-o maniera non-formala a tarii noastre in cadrul unui targ cultural organizat de 

formatorul nostru.  

Pe durata celor 5 zile de curs, am participat impreuna cu Ionescu Ana Claudia, Duduc 

Anca, Culidiuc Irina precum si alti participanti din Polonia, Croatia, Grecia si Romania 

(Brasov, Craiova, Otelu Rosu) la toate activitatile cursului nostru.  

Prima zi a debutat cu cunoașterea participanților și schimburile interculturale prin 

intermediul metodelor non-formale: Carousel Method, Mission Impossible: Cuștural 

Challenges, Intrecultural Iceberg. In zilele următoare activitățile cursului au vizat însușirea de 

strategii de conștientizare a incluziunii sociale, cât și strategii de educație incluzivă pentru 

elevii cu oportunități reduse, având posibilitatea de a-și exersa abilitățile de mediator de 

conflicte prin jocuri și metode non-formale. 

Scopul cursului a avut în vedere dezvoltarea de competențe și comportamente necesare 

pentru  acceptarea, sprijinirea și promovarea diferențelor în societate, precum și îmbogățirea 

cunoștințelor despre accesul elevilor cu oportunități reduse la educație.  

Ce am invatat:  

 metode și tehnici prin care să pot rezolva probleme legate de incluziune în clasele 

multiculturale.  

 să găsesc soluții în vederea evitării excluziunii tinerilor defavorizați.  

 să cresc motivația și interesul în rândul elevilor prin tehnici si activități non-formale și 

instrumente de negociere și mediere în lupta împotriva excluderii elevilor cu oportunități 

reduse. 
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Cum voi aplica cele invatate: in urma participării la acest mi-am propus  să proiectez 

activitățile didactice în funcție de nevoile elevilor, ținând cont de mediul cultural din care 

provin, voi utiliza diverse metode non-formale care să-i sprijine pe elevi în înțelegerea 

informațiilor prezentate, dar în același timp voi  pune în aplicare tehnicile de negogiere si 

mediere a problemelor 

 

Imagini pe zile de la activitati 

 

Ziua 1 
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Ziua 2 
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Ziua 3 
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Ziua 4 
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Ziua 5  
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 Beneficiar al mobilitătii, 

Prof. Gania Cătălina 


