
PROIECT DE MOBILITATE ÎN
DOMENIUL EDUCATIEI ȘCOLARE

ERASMUS+
N.O.I – 

NOI OPORTUNITĂȚI PRIN
INCLUZIUNE

2021-1-RO01-KA122- SCH - F8307FEC
 



DURATA PROIECTULUI  - 9 LUNI
05-10-2021  - 5-07-2022 
BUGET - 29980 euro 

Parteneri
ITC International TEFL Certificate s.r.o. Czech
Republic Hlavní město Praha - www.itc-
international.eu

Edu2grow Portugal Centro (PT) Caldas da
Rainha/Lisbonhttp://edu2grow.wordpress.com/

 New Horizons Malta 

http://www.itc-international.eu/




aspecte  teoretice (integrare vs. incluziune,
dezvoltarea psiho-sociala, tipuri de comunicare

pentru o mai buna incluziune)
aspecte  practice (cum sa creezi un climat pozitiv

scolar, managementul conflictelor, activitati bazate
pe arta si teatru, invatare bazata pe proiecte,

activitati cross-curiculare intr-o clasa incluziva si
cum sa adaptezi curriculumul intr-un astfel de

mediu. 

 10 module interconectate 

 

Praga, Cehia - Furnizor ITC
International Training.

5zile, 30.01-4.02.2022

Green Travel

Inclusive education  

4 profesori, de discipline diferite,
cate unul din fiecare arie curriculara



- folosire de instrumente TIC ce pot fi folosite
pentru incluziune (blog, website, blogquesturi),

de utilizare de aplicatii (voip, skype pentru
consilierea elevilor), de creare de resurse online

(podcasturi), schimb de bune practici in ce
priveste procedurile antibullying

 

Caldas de Rainha,
Portugalia, furnizor

Edu2grow

9 zile,4-12.04.2022

Blended Mobility

Inclusive clasroom through
ICT-Using ICT to facilitate

inclusion and prevent cyber
bullying

4 profesori resursa 
care pot dezvolta ulterior
competente TIC la colegi



- 

Valetta, Malta, furnizor New
Horizon

8 zile,9-16.05.2022

Facing diversity-inclusive
education strategies for

students with fewer
opportunities

4 profesori diriginti

- teoria aculturalitatii
-  efectul Pygmalyion  

- metode nonformale (teatru forum,
biblioteca vie, improvizatia),

- modele de coaching pentru cresterea
responsabilitatii elevului,

- tehnici de pregatire remediala pentru
accelerarea progresului 

 



 2 noiembrie 2021-9 noiembrie 2021, ora 16.00, depunerea dosarelor de
candidatură la secretariat

  10 noiembrie 2021 – evaluarea dosarelor de candidatură(50%) și interviul cu
participanții la selecție (50%), interviul având loc în școală

 11 noiembrie 2021 ora 12.00 – afişarea şi anunţarea rezultatelor

 11 noiembrie 2021 (între orele 12.00-16.00)– depunerea contestaţiilor
AN va plăti un avans de 80% din suma contractata,
restul de 20% va fi platită de către AN la 60 de zile
calendaristice după depunerea Raportului final al
proiectului, profesorii selectați vor acoperi cei 20%
până la plata ulterioară efectuată de AN

PENTRU CELE 12
MOBILITATI VOR FI
SELECTATI 12
CANDIDATI
DIFERITI - 4/FLUX +
1 REZERVA/FLUX

 Procesul de selecţie se va derula conform
calendarului:

 
 1 noiembrie 2021 – anunţarea şi afişarea criteriilor de selecție

  12 noiembrie 2021 între orele (8.00-12.00)– rezolvarea contestaţiilor şi anunţarea
rezultatelor (lista cu participanții la mobilității și lista cu cadrele didactice de rezervă/
pentru fiecare flux)

 



 -proiect educativ dezvoltat pe tema incluziunii elevilor din grupuri dezavantajate 
- simpozion judetean organizat pe tematica incluziunii - mai 2022

-  Scoala de vara (iulie 2022) pentru elevii cu oportunitati reduse - vizand activitati
interdisciplinare si extracurriculare cu aplicarea metodelor nonformale si strategiilor

nou invatate
- ghid de bune practici pe temele abordate in cadrul cursurilor structurate care sa

cuprinda strategii de educatie incluziva, planuri de lectie pentru activitati
interdisciplinare

-bilioteca online a cursului, care sa includa si podcasturi, povesti digitale cu acces
pentru toti elevii - realizare de blog/website - proiect de grup prof-elevi din medii

defavorizate

Rezultate asteptate: 



Informații suplimentare
www.colegiulenergetic.ro

prof. Vîntu Monica - monica.vintu@colegiulenergetic.ro


