
 
 
 

 
Comunicat de presă 

 

În perioada 25-31.07.2021 trei cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Lețcani au 

participat în Pireus/ Grecia, la primul flux de formare din cadrul proiectului Erasmus+ KA 

101 Acțiunea Cheie 1 – Educația școlară, cu numărul 2020-1-RO01-KA101-079182 

intitulat ”Tolerează, Actionează, Cooperează, Transmite! - T.A.C.T”. 

 Cursul ,,Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school 

leaving”  organizat de furnizorul IDEC din Grecia, a prezentat o tematică referitoare la 

incluziunea în învățământul de masă a elevilor cu dificultăți de învățare, a elevilor capabili de 

performanță și a celor aflați în risc de abandon școlar; au fost dezbătute și cauzele și 

consecințele fenomenului de bullying. 

Participanții la curs au fost ajutați  să se familiarizeze cu strategii și tehnici de lucru 

moderne pe care să le aplice în clasele eterogene, tehnici prin care elevii vor învăța să facă 

față diversității, pentru a fi incluși în educația de masa. De asemenea participanții și-au 

îmbunătățit abilitățile și cunoștințele legate de accesul elevilor la educația  formală  și non-

formală, și-au dezvoltat  tehnici de predare, metode inovative pentru a crea oportunități de 

învățare pentru toate categoriile de elevi, transformând diversitatea unui grup, prin toleranță 

și cooperare, într-o uniune de elevi cu același scop și aceleași interese – educație.și cooperare. 

Profesorii au avut șansa de a interacționa cu colegi de la alte școli din România, cu 

echipa formatorului drept pentru care vor construi o rețea de cooperare națională și 

internațională, prin aderarea la pagina de facebook a formatorului și a celorlalte școli 

participante, îmbogățindu-și mai departe competențele de comunicare și pe cele lingvistice 

Proiectul implementat de Școala Gimnazială Lețcani va  asigura accesul către un 

mediu de învățare prietenos, tolerant cu o viziune către îmbunătățirea calității educației și 

incluziunea tuturor elevilor Școlii Gimnaziale Lețcani prin utilizarea unor metode și strategii 

de interacțiune. 

 

 Coordonator proiect, 

Director adjunct, Prof. Marina Duduman 

 


