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Raport de activitate 

 
În urma participării la mobilitatea Lisabona, Portugalia din cadrul Proiectului de Acreditare 

Erasmus Plus 

 

 

Liceul ”D. Botez” Trușești beneficiază de Acreditare, în cadrul Programului Erasmus Plus, 

finanțat de Comisia Europeana, Acțiunea Cheie 1- proiecte de mobilitate. 

 

În perioada 23 – 27 mai 2022 am participat la cursul de formare“FACING DIVERSITY: 

INCLUSIVE EDUCATION STRATEGIES FOR STUDENTS WITH FEWER OPPORTUNITIES” 
desfășurat în Lisabona, Portugalia.  

Obiectivele cursului: 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.  

Pregătirea pentru participare a constat în pregătirea din punct de vedere lingvistic/intercultural 

și în ceea ce privește activitățile de învățare și sarcinile de îndeplinit. 

Pe durata celor 5 zile de curs, am participat împreună cu Culidiuc Irina-Mihaela, Gania 

Cătălina și Ionescu Ana-Claudia și alți participanți din Croația, Grecia și Polonia la activități 

ce au vizat următoarele aspecte în formarea participanților: 

- să rezolve problemele de incluziune în clasele multiculturale; 

-să aibă o înțelegere clară a excluderii și incluziunii; 

-să găsească soluții și să ia măsuri pentru a evita excluderea tinerilor cu mai puține 

oportunități; 

-să facă din incluziune o prioritate în activitatea desfășurată; 

-să învețe strategii pentru elevii cu mai puține oportunități, astfel încât să le ofere acces la 

educația formală și non-formală pentru abilitare și incluziune în școală și societate; 

-să crească motivația și interesul lucrului cu elevii defavorizați cu mai puține oportunități; 

-să învețe noi activități și tehnici de educație non-formală pentru o mai bună integrare a 

tuturor elevilor în clasă; 

- să găsească strategii bazate pe o foarte bună imagine de ansamblu și experiență practică a 

instrumentelor prin muncă individuală, grupuri de lucru și muncă colectivă privind 

incluziunea socială; 

- să utilizeze noi instrumente de mediere și negociere în lupta împotriva excluderii elevilor cu 

mai puține oportunități; 

-să facă schimb de practici și experiențe cu privire la diverse aspecte și percepții ale 

marginalizării și incluziunii. 

Module de formare: probleme interculturale, introducere în incluziune, educație incluzivă, 

strategii de îmbunătățire a educației incluzive, tehnici de sprijinire a incluziunii sociale; 

educație non-formală vs educație formală, motivație non-formală pentru incluziune, 

competențe UE, educație în aer liber; stiluri de tratare a conflictelor; construcția unei echipe; 

crearea de rețele și diseminare. 
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Desfășurarea pe zile:  

Ziua I, 23 mai 2022  

Eveniment de deschidere a cursului: Întreabă-mă – hai să ne cunoaștem! 

Metoda carusel: contribuții, temeri, așteptări, reguli de bază. 

Misiune imposibilă: provocări culturale, formarea echipei în context internațional, profilul 

participanților, ce este cultura; aisberg intercultural, exercițiu DIE. 
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Ziua II, 24 mai 2022 

 

Legătura dintre cultură și incluziune. 

Prejudecăți și limite de toleranță. Imagini și stereotipuri despre diferite minorități. Stereotipuri 

și prejudecăți în clasă. Utilizarea strategiilor în vederea creșterii gradului de conștientizare cu 

privire la incluziunea socială. Elementele de bază ale educației incluzive. Comunicare și 

educație incluzivă. Prânz intercultural. Prezentarea țărilor într-un mod non-formal. 

Prezentarea școlilor folosind Elevator pitch. 
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Ziua III, 25 mai 2022 

Vizită de studiu la  Escola Secundaria de Camarate - Lisabona, școală incluzivă care acceptă 

diversitatea, școlarizând elevi aparținând unui număr de 14 etnii. 

 

 

 
 

 

Ziua IV, 26 mai 2022 

Activițăți out-door  

Abordări ale conflictului. Elemente de bază: înțelegerea problemei. Stiluri de tratare a 

conflictelor. Medierea între egali: elevii care servesc ca mediatori între egali în mediul școlar. 

Abilități de exercițiu, nevoile mediatorilor.  

Mediere și negociere: diferențe în abordări. 

Experiențe de mediere, joc de rol: mediere 
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Ziua V, 27 mai 2022 

 

Instruire diferențiată crește implicarea elevilor. Provocări pentru sala de clasă incluzivă. 

Caracteristicile organizațiilor interculturale. Cum ne putem îmbunătăți stilul de predare: 

planul de dezvoltare personală? 

Instrumente de motivare pentru elevi. Incluziunea socială în școli. Planificare, sprijin și 

angajament. Valoarea eșecului: World Coffee Method. 

Planificarea activităților de diseminare și valorificare. 

Înmânarea certificatelor. 
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Ce am învățat:  

- să găsesc strategii bazate pe o foarte bună imagine de ansamblu și experiență practică a 

instrumentelor prin muncă individuală, grupuri de lucru și muncă colectivă privind 

incluziunea socială; 

- să utilizez noi instrumente de mediere și negociere în lupta împotriva excluderii elevilor cu 

mai puține oportunități; 

-să fac schimb de practici și experiențe cu privire la diverse aspecte și percepții ale 

marginalizării și incluziunii 

Cum voi aplica cele învățate 

Cursul a fost o oportunitate binevenită atât de învățare, cât și de împărtășire a experiențelor la 

nivel de școli, din medii europene diferite. Problematica abandonului școlar este nu doar 

locală sau națională, ci și europeană. Faptul că există o strategie la nivel European, că se 

investesc bani pentru implementarea acesteia, dar și pentru diseminarea experiențelor de 

abordare a fenomenului la nivel local e un pas înainte pentru prevenirea și chiar înlăturarea 

fenomenului de părăsire a școlii. Învățarea de metode și tehnici noi și aplicarea acestora în 

procesul de învățare, implementarea de programe, digitalizarea resurselor de învățare vor face 

școala mai atractivă și îi va ajuta pe elevi în procesul de integrare. 

Prezentarea unor exemple de bune practici, dar şi a altor metode şi strategii, precum şi 

dezbaterea pe marginea acestora, vor constitui activitățile mele viitoare și voi contribui la 

conturarea unei imagini mult mai clare asupra fenomenului ȋn cauză.  
 

                                                                                              Beneficiar al mobilității, 

                                                                                                Prof. Duduc Anca  


