
 Proiectul Erasmus+ "Inclusive Strategies" se derulează pe o perioadă de 36 de luni, 

începând cu data de 01.09.2019 și finalizându-se în data de 31.08.2022. 

 Acest proiect include cinci școli din Italia, Turcia, Polonia, România și Bulgaria și se 

adresează elevilor care provin din medii vulnerabile și defavorizate. Proiectul se focusează pe 

problema incluziunii sociale prin educație. Pentru a obține acest deziderat, sunt puse în practică 

noi strategii și metode de educație implementate la nivelul fiecărei școli partenere, în funcție de 

dificultățile specifice fiecăreia. Aceste strategii se pliază pe nevoile specifice ale elevilor din 

fiecare școală, nevoi grupate și rezumate în patru mari direcții: 

1. absența incluziunii sociale; 

2. absența competențelor de bază ale elevilor; 

3. absența suportului și ajutorului parental; 

4. absența  potențialului socio-economic. 

 

Într-o fază preliminară a proiectului, cadrele didactice implicate au făcut o analiză a 

acestor nevoi, rezultatele fiind ulterior diseminate în cadrul întâlnirilor on-line dintre parteneri. 

Pe baza acestor analize au fost definite strategiile de desfășurare a proiectului. Metodele și 

strategiile adoptate sunt implementate în fiecare școală, iar rezultatele acestora vor fi discutate de 

către cei cinci parteneri în cadrul mobilităților din fiecare țară, precum și în cadrul întâlnirilor on-

line. De asemenea, strategiile implementate vor fi evaluate la sfârșitul celor trei ani. Dacă 

strategiile se vor dovedi a fi benefice și viabile, cei cinci parteneri le vor implementa în 

continuare în școlile lor și după finalizarea proiectului.  

 Printre altele, proiectul încearcă să găsească moduri de a încuraja elevii aflați în risc de 

abandon școlar să își continue studiile și, eventual, să își găsească de lucru pe piața muncii.  

 Obiectivele proiectului sunt: 

- incluziunea socială a elevilor cu risc de abandon școlar, a celor care nu dețin 

competențele școlare de bază, a celor care sunt în prag de repetenție și a celor cu nevoi 

educaționale speciale; 

- implementarea de strategii pentru a preîntâmpina excluziunea socială; 

- întâlnirea profesorilor ce au diferite strategii educaționale, cu scopul de a face schimb de 

bune practici.  

În anumite date calendaristice dinainte programate, se va desfășura câte o mobilitate în 

câte o țară parteneră din proiect; la aceste mobilități vor participa câte cinci cadre didactice din 

fiecare școală parteneră, deci în permanență vor fi 25 de participanți adulți activi în proiect. 

Printre cele cinci cadre didctice se vor număra: un profesor de engleză, un profesor de 

matematică, un profesor de IT, un profesor de educație fizică și sport și un consilier școlar. 

Totodată, vor fi angrenați în proiect directorul și directorul adjunct al fiecărei școli, comunitatea 

locală, presa, municipalitatea.  

 Rezultatele proiectului "Inclusive Strategies" presupun ca cei cinci parteneri să 

intenționeze să creeze finalități tangibile pe termen scurt si lung, să obțină cel mai bun impact 

posibil la nivelul elevilor de a-și putea depăși lipsa de încredere, de a preveni abandonul școlar, 

de a-și însuși competențe de bază necesare formării lor educaționale,  de a fi activi social și 

economic, de a activa pe piața muncii, etc.  

  



Prima dintre mobilități s-a desfășurat în Polonia, in perioada 24.10. - 29.10.2021. Școala-

gazdă se află în nordul Poloniei, într-un oraș mic numit Wasilkow. Este o școală primară cu 

aproximativ 400 de elevi și cu 45 de cadre didactice, care își concentrează interesul de a 

dezvolta, prin multe activități extracurriculare, talentele și pasiunile elevilor. Pe parcursul 

întâlnirilor, partenerii au discutat despre:  

- dezvoltarea competențele-cheie ale elevilor;  

- însușirea de noi metode de predare și învățare;  

- dezvoltarea interesului elevilor în domeniul cultural;  

- creșterea motivației elevilor de a învăța;  

- priceperea profesorilor de a descoperi noi abilități ale elevilor;  

- moduri de a îmbunătăți calitatea procesului instructiv-educativ; 

- moduri și strategii de a-i pregăti pe elevi pentru viață.  

În urma întâlnirilor, cadrele didctice au făcut transfer de bune practici.  

 

             
 

   
 

 


