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                                                          Raport de Activitate 

                                 în urma participării la mobilitatea din Lisabona, Portugalia 

                                      din cadrul Proiectului de Acreditare Erasmus Plus 

 

 

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

Plus, finanțat de Comisia Europeană, Acțiunea Cheie 1- proiecte de mobilitate. 

 In perioada.23-27 mai, am participat la cursul de formare Facing Diversity: Inclusive education 

strategies for students with fewer opportunities (Confruntarea diversității: Strategii de educație 

incluzivă pentru studenții cu mai puține oportunități) desfășurat in Lisabona, Portugalia. 

Programul de formare a fost organizat și livrat de New Horizont Malta 

Obiectivele cursului 

 Identificarea de soluții inovative pentru problemele de incluziune în clasele 

multiculturale;  

 Clarificarea și conceptualizarea termenilor de incluziune și excludere; dezvoltarea unor 

noi competențe specifice cadrelor didactice, relevante educației incluzive; 

  Creșterea motivației și a interesului în lucrul cu elevii proveniți din medii defavorizate; 

 Învățarea de noi metode de educație non-formală cu scopul integrării și includerii tuturor 

copiilor în clasă, dar și construirea unor strategii bazate pe practici educaționale recunoscute în 

întreaga lume de a reduce stereotipurile și prejudecățile asociate marginalizării și excluderii 

elevilor cu mai puține șanse  

Pregătirea pentru participare la acest curs a presupus pre-înscrierea, documentarea cu privire la 

organizația furnizoare de curs, pregătire lingvistică și culturală.  

Pe durata celor 5 zile de curs, am participat împreună cu alte 3 colege din școala noastră, cu 2 

participanți din Polonia, 2 participanți din Croația, 3 participanți din Grecia și 25 participanți 

din România din alte județe (Brașov, Vulcan, Craiova, Reșița) 

Desfășurarea pe zile 

Pe parcursul celor 5 zile de mobilitate au fost organizate activități diverse, atât cu baza teoretică, 

prezentări despre diferitele sisteme de învățământ din Europa (Polonia, Croația, Grecia, 

Portugalia) , importanța folosirii TIC în educație cât și workshopuri , lucru în perechi, pe echipe. 
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Cursul s-a desfășurat atât dimineață cat și după-amiază incluzând activități precum:jocuri, 

prezentări, ateliere practice, vizite școlare, activități indoor și outdoor, precum și o sesiune de 

evaluare. 

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, Team building în profilul participanților în context 

internațional. Ce este cultura; aisberg intercultural. Exercițiu DIE D-I-E - Description, 

interpretation, evaluation - Metoda folosită pentru a face distincția între ceea ce observăm și 

descriem, ceea ce gândim despre ceea ce observăm (pozitiv vs. negativ) și ceea ce simțim despre 

ceea ce observăm (pozitiv vs. negativ). 

24 mai 2022 Conexiune între cultură și incluziune. Prejudecăți și limite de toleranță. Imagini și 

stereotipuri despre diferite minorități. Stereotipuri și prejudecăți în clasă. Utilizarea strategiilor 

pentru a crește avaretatea privind incluziunea socială. Elementele de bază ale educației 

incluzive. Comunicare și educație incluzivă. Prânz intercultural. Prezentarea țărilor într-un mod 

non formal. Prezentarea școlilor folosind. Pitch lift. Descoperirea culturii, a rolului identității 

Stereotipuri, prejudecăți și discriminare, Tipuri de comunicare (pasiv, asertiv, agresiv), Bariere 

în comunicare – soluții. Jocuri diverse: alege personajul cu care vrei să călătorești; 

aplicații pe tema comunicării (storytelling, carduri DIXIT etc.). Seară interculturală, schimb de 

bune practici între sistemele de învățământ din tările participanților. 

25 mai2022 Vizită de studiu la Escola Secundaria de Camarate - Lisabona, școală  incluzivă 

care acceptă diversitatea,  școlarizând elevi aparținând unui număr de 14 etnii. Prezentarea 

sistemului portughez de educație. 

26 mai 2022  Activitate outdoor Carcavelos Beach. 

Exersarea  abilităților de mediatori de conflicte, pe țărmul Oceanului Atlantic, prin jocuri și 

metode nonformale. Competențe într-o societate multiculturală. Creativitatea în gestionarea 

 claselor incluzive. 

27 mai 2022 Excursie: Sintra, Cape Rock, Gura Iadului, Cascais, Descoperirea mediului local 

și patrimonului cultural portughez. 

Metode de predare noi implementate în activităţile de la clasă 
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Învățare experiențială, formarea echipelor și lucru în echipă, studii de caz de bune practici, 

simulări conduse, joc de rol, vizite de studiu, focus-grup, evaluare zilnică prin sine, evaluare de 

grup, metoda DIE,  metoda Carousel,  

Cum voi aplica cele învățate 

Voi utiliza strategiile pentru a asigura accesul la educație și incluziune socială a tuturor elevilor, 

voi aplica la clasă metodele nonformale achiziționate. 

Imaginin pe zile de la activități pagina de facebook a liceului 

 

 

 Beneficiar al mobilitatii, 

                                                                                                              Prof. Culidiuc Irina 


