
Chances for all 

Proiectul de mobilitate nr. 2018-1-RO01-KA101-048562 

ȘANSE PENTRU TOȚI 

OBIECTIVUL GENERAL 

Scopul organizatiei aplicante este de a asigura egalitatea de sanse  si incluziunea elevilor cu cerinte 
educationale speciale sau dificultati de invatare prin educatie de calitate si deschidere europeana.  

OBIECTIVE SPECIFICE 

Cele trei obiectivele specifice ale  proiectului  sunt: 

- Formarea de scurta durata (5-7 zile) a 12 cadre didactice/ specialisti in educatie  in vederea dobandirii 

de noi competente care vizeaza incluziunea elevilor cu CES si dificultati de invatare , in 3 fluxuri, in Italia 
si Cehia; 

-Promovarea interculturalitatii, a diversitatii si a tolerantei in scoala printr-un lant de manifestari 

cultural-artistice( pictura, poezie, teatru, muzica, lectura)  cu participarea a 7 clase de elevi  timp de o 
luna, cu scopul  sensibilizarii comunitatii scolare; 

- Cooperarea transnationala cu cel putin o scoala europeana incluziva (un exemplu de buna practica) 

identificata la curs  sau pe platformele E-twinning, SEG, etc timp de 3 luni , pentru a aduce schimbarile  

pozitive, dorite in comunitatea scolara. 

(Mentiune: S-a dorit implicarea a 7 clase pentru ca in prezent sunt 7 elevi cu nevoi speciale declarate in 
scoala.) 

ACTIVITATI DE MOBILITATE PROPUSE 

Pentru a atinge obiectivele propuse in proiect este nevoie de derularea celor 12 mobilitati ale cadrelor 

didactice / specialistilor in educatie la cursurile de formare, dupa cum urmeaza: 

Flux 1- Mobilitate de 7 zile  pentru 4 cadre didactice la cursul "Special needs and inclusive education, the 

Italian experience of overcoming segregation "  oferit de furnizorul IFOM - Teacher training courses, 
Bologna, Italia. 

Participantii vor achizitiona cunostinte despre principiile cheie, beneficiile si valorile educației  incluzive 

si  despre despre modelul italian de educație incluziva de depasire a segregarii si despre includerea 

studenților cu nevoi speciale in educaţia obisnuita. Ei vor dobandi noi competente profesionale legate 



de utilizarea instrumentelor și platformelor TIC care susțin și ușurează procesul de învățare al studenților 

cu nevoi speciale; de aplicarea  strategiilor de predare și activități practice pentru a promova 

participarea și pentru a spori învățarea; de a aplica puterea implicării și a educației de la egal la egal. 

Perioada: 31.03.-06.04.2019- Bologna, Italia 

Flux 2 - Mobilitate de 7 zile  pentru 4 cadre didactice la cursul "Diversity in the classroom: teaching 

tolerance and overcoming prejudices"  oferit de furnizorul IFOM - Teacher training courses, Bologna, 
Italia. 

Participantii vor dobandi competente legate de recunoasterea si promovarea diversitatii; de elaborare 

de instrumente concrete 

pentru a inspira și sprijini profesorii în planificarea lecţiilor in mod diferentiat, pe nivele; de confruntare 

cu stereotipurile și prejudecățile personale, dezvoltând sensibilitate culturala si toleranta; de explorarea 

diferitelor puncte de vedere prin participarea exercițiilor de simulare și  tehnici de dramatizare. Ei 

totodata isi vor asuma promovarea valorilor care stau la baza cursului: diversitate si toleranta.  

Perioada: 28.04-04.05.2019-  Bologna, Italia 

Flux 3 -Mobilitate de 5 zile  pentru 4 cadre didactice la cursul "Approaching Multicultural Issues and 

Mixed Ability Classes" oferit de furnizorul ITC International , Praga, Cehia.  

Participantii vor avea cunostinte legate de avantajele si dezavantajele abordarii incluziunii, a educatiei 

generale. Vor insusi competente de predare in clase eterogene cu abilitati mixte; de de identificare a 

factorilor de risc; de aplicare a activitatilor de interventie; de diferentiere  a sarcinilor; de generare de 

material didactice pentru a sprijini dezvoltarea organizationala prin pedagogii active si colaborative;  de 

dezvoltare de competente cheie la clasa prin metode pedagogice inovatoare. Valorile asimilate vor fi 
valori democratice, multiculturalitate si respect reciproc. 

Perioada: 12.08-16.08.2019 2 - Praga, Cehia 

GRUPUL TINTA 

Cei 12 participanti ai mobilitati pot fi profesori (nivel primar, gimnazial,liceal) care predau la clase cu 

elevi cu CES, precum si alti specialisti in educatie( consilier educational, psihopedagog, logoped, 

responsabil de caz , repartizati la Colegiul National Aprily Lajos) si care se ocupa cu dezvoltarea acestor 

elevi. Vor fi 3 fluxuri cu cate 4 participanti ( 2 fluxuri in Italia si 1 flux in Cehia).  

PREGATIRE 

Modul I- Pregatirea generala(4 ore efectuate in tara) 

In cadrul pregatirii generale vor fi prezentate  programul Erasmus+  si  mobilitatile KA1, respectiv 

proiectul aprobat(obiectivele proiectului, tema cursurilor,  activitatile si rezultatele prezumate). 

Participantii vor primi informatii despre  finantarea, destinatia cheltuielilor, li se vor  prezenta 

documentele de contractare, precum si Learning Agreement. Se vor aborda aspecte legate de 



organizarea cursului,  evaluarea, validarea si certificarea competentelor dobandite in urma mobilitatii si  
de platforma Mobility Tool. 

Participantii vor furniza informatii despre nivelul lor de formare si nevoile lor,  se vor alatura comunitatii  

online, si vor fi monitorizati in activitatile de pregatire sugerate de catre parteneri. (Responsabili cu 

pregatirea din organizatia de trimitere: responsabil proiect; Responsabil din partea furnizorului de curs: 
coordonatorul de curs) 

Modul II- Pregatire lingvistica  

Pregatirea lingvistica  se va realiza in scoala, cu ajutorul Catedrei de Limbi Straine. Organizatia de 

trimitere va oferi asistenta in invatarea limbilor straine celor doritori. Se doreste atingerea nivelului de 

lingvistic  B2 de catre participanti. Ei vor avea posibilitatea sa se evalueze initial si final, si sa parcurga 

materiale de curs pentru dobandirea nivelului dorit. (Responsabili cu pregatirea din organizatia de 

trimitere: responsabil proiect, sef arie limba si comunicare.)  

Modul III- Pregatire culturala  (3 ore efectuate in tara ) 

Pregatirea culturala  va cuprinde informarea despre geografia, istoria si economia, traditiile , cultura si 
civilizatia tarii care gazduieste cursul.   

CERTIFICARE 

Europass Mobility Certifficate 

Diploma de participare 

REZULTATE ASTEPTATE 

La nivel de GRUP TINTA: competentele profesionale, personale, culturale si lingvistice imbunatatite, 
atitudinile si valorile insusite precum si produsele intelectuale create. 

Produse intelectuale scontate: 

- 12 activitati demonstrative si de formari in cascada  pentru 24 de cadre didactice din scoala; 

- elaborarea de  12 noi instrumente /metode de lucru impartasite cadrul  catedrelor cu impact asupra 
procesului instructiv-educativ. 

- 12 materiale realizate in proiect disponibile OER, exemplele de bune practici  vor fi puse la dispozitia 

celor interesati , la biblioteca scolii si on-site.) 

Experientele profesionale dobandite la curs  vor constitui, la nivel local, tema unui unui cerc metodic al 

cadrelor didactice de diferite specializari astfel incat cat mai multi profesori si specialisti ,care doresc 
implementarea unui sistem de educatia incluziva la scoala lor, sa poata beneficia de rezultatele cursului.  

La nivel de ORGANIZATIE: 



Activitatile preconizate( participare la curs, manifestari artistice, cooperare transnationala cu o scoala 
incluziva de succes) in proiect au fost astfel planificate incat impactul sa fie cat mai relevant.  

Participantii,  vor contribui la introducerea  metodelor de predare diferentiata la clase cu abilitati mixte, 

precum si la gestionare eficienta si inteligenta a intregului proces de predare-invatare astfel incat sa se 

realizeze incluziunea elevilor cu cerinte educationale speciale. Ei isi vor mari capacitatea de reactie la 

diversitatea comunitatii scolare, capacitatea de a raspunde nevoilor speciale ale elevilor cu cerinte 

educationale speciale, capacitatea de a declansa schimbarea pentru o scoala incluziva cu deschidere 
internationala. 

In timp va avea loc o crestere a  capacitatii organizationala de cooperare internationala  si se vor 
imbunati competentele de gestionare a strategiilor internationale. 

Sustenabilitatea proiectului va fi reflectata in final prin imbunatatirea serviciilor educationale, 

promovarea incluziunii, a valorilor europene, la nivel institutional, local, si national.  


