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Misiune
-rezolvarea problemelor de 
includere în clasele multiculturale; 
-initierea profesorilor in activitati

desfasurate in afara scolii si incluzive, 
care sa completeze procesul

educativ traditional şi să susţină
interesul elevilor.
-înțelegererea clară a excluziunii și
incluziunii;
-dezvoltarea şi aplicarea, în mod 
corespunzător, a cunoștințelor, 
abilităților şi atitudinilor relevante

pentru educația incluzivă și
contextele în care aceasta are loc;
-dezvoltarea de noi competențe
specifice privind incluziunea socială;
-creşterea motivaţiei şi a interesului
pentru lucrul cu elevii defavorizați;
-familiarizarea cu noi activități și
tehnici de educație non-formală

pentru a integra mai bine toți elevii

în sală de clasă;



Rezultate:

- rezolvarea problemelor de includere în clasele

multiculturale;
- înțelegerea clară a excluderii și incluziunii;
- dezvoltarea și aplicarea adecvată a cunoștințelor, 

abilităților și atitudinilor relevante pentru educația
incluzivă și contextele în care are loc;

- învățarea unor noi instrumente și metode de lucru

pentru incluziunea socială pentru a educa eficient
toți elevii;

- învățarea noilor activități și tehnici de educație
non-formală pentru o mai bună integrare a tuturor
elevilor în clasă;
- noi instrumente de mediere și de negociere în lupta

împotriva excluziunii persoanelor cu șanse reduse;



Ziua 1:

Memory ball
Misiune posibilă/imposibilă: provocări

culturale

Metoda carusel
Cultura- definiție, cracteristici, 

prejudecăți, stereotipii, discriminare, 

competențe interculturale, incluziune
sociala. Legătura între cultură și
incluziune.

Ziua 2:
Descoperind cultura. 
Elementele educației

inclusive. Competențe cheie

în secolul 21 pentru

integrarea într-o societate
multiculturală. Comunicarea
si educația incluzivă. 

Discursul motivational; 
motivația –definiție, tipuri, 

metode, activități



Ziua 3:
Valorile educației inclusive în

uniunea Europeană. Stiluri de 
învățare, așteptări profesori, elevi, 

părinți
Metoda: cafeneaua, idei pentru a 
crește motivația elevilor, 

comunicarea, climatul în clasă, 

strategii pentru incluziune

Ziua 4:
Conflictele și gestionarea lor. 

Importanța mediatorului. Metode: 

teatru forum, joc de rol.
Vizită școală



Ziua 5:Provocări în educația
inluzivă. Caracteristicile
organizațiilor interculturale. 

Legătura dintre creativitate, 
educație interculturală și
nonformală. Îmbunătățirea

stilurilor de învățare: modelul

ARCS (attention, relevance, 

confidence, satisfaction).



Ziua 6:

Strategii pentru incluziune în
școală. Metode creative pentru
îmbunătățirea educației inclusive. 

Climatul în clasă. Evaluare. 

.





Proiectul Asigurarea calităţii prin perfecţionare europeană a

fost realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul

programului Erasmus+. Conţinutul acestei prezentări reprezintă
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