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❖ Proiectul propus de Scoala Gimnaziala Letcani ,,Tolereaza, Actioneaza, Coopereaza, Transmite! - 
T.A.C.T” se deruleaza pe o perioada de 24 luni si raspunde nevoilor institutiei, urmarind perfectionarea 
stilului de predare al profesorului, dezvoltarea competentelor de lucru cu copiii cu cerinte speciale, 
dobandirea si dezvoltarea competentelor lingvistice, digitale, de relationare a participantilor la mobilitati 
cu impact asupra imbunatatirii rezultatelor elevilor aflati nu doar in risc, de abandon scolar sau cu 
abilitati lente in invatare ci si asupra elevilor capabili de performanta precum si a dezvoltarii abilitatilor 
cadrelor didactice de a desfasur ore de curs mai atractive.
Initiativa proiectului este in acord cu Strategia Europa 2020.
Scopul proiectului:
- Diminuarea fenomenului de parasire timpurie a scolaritatii, asigurarea unui mediu de invatare prietenos, 
tolerant,
nonviolent si o imbunatatire a calitatii educatiei pentru toti elevii Scolii Gimnaziale Letcani, prin 
utilizarea unor metode si
strategii de interactiune cu elevii pana la sfarsitul anului scolar 2021/2022



EDUCAȚIA INCLUZIVĂ: ABORDAREA 
DIVERSITĂȚII ÎN SALA DE CLASĂ ȘI 

COMBATEREA ABANDONULUI 
ȘCOLAR

Iroon Polytechneiou 96
Piraeus, Greece

IDEC este o companie de consultanță a cărei activitate se desfășoară în domeniul proiectelor 
europene și are o lungă experiență în organizarea cursurilor de formare în domeniul educației privind 

învățarea pe tot parcursul vieții, recunoașterea învățării formale și non-formale.



-Definiția incluziunii.
-Istoria educației incluzive
-Stereotipuri
-Tipuri de dificultăți de învățare.
 Caracteristicile fiecărui tip de dificultate de
 învățare
- Moduri în care dificultățile de învățare
 și dizabilitățile au impact asupra învățării
 elevilor
- Cum se determină nevoile de învățare ale
 unui elev, utilizând mai multe surse de 
informații 
-Cum se determină ce formă de evaluare 
este adecvată  pentru diferite sarcini de
 învățare 
- Procesul de „evaluare bazată pe 
curriculum” 
- Teorii de învățare 



-Proiectarea curriculumului pentru 
sprijinirea tuturor elevilor
-Planuri individuale de educație cu 
scopul satisfacerii nevoilor elevilor cu 
dificultăți de învățare și cu dizabilități 
-Scopul planurilor individuale de 
educație (IEP) 
-Cum să gestionați procesul de 
dezvoltare a unui IEP 
-Strategii de identificare a elevilor 
pentru implicarea celorlalți în 
dezvoltarea unui IEP 
-Identificarea structurilor și proceselor 
școlare care susțin utilizarea dinamică a 
unei activități IEP



-Provocări pentru profesori 
-Strategii care pot fi folosite pentru a îmbunătăți 
predarea și învățarea pentru elevii cu dificultăți de 
învățare și cu dizabilități
-Identificarea strategiilor care pot fi utilizate  cu 
scopul sprijinirii tuturor elevilor 
-Semnificația „instruirii eficiente” și „predării 
explicite,,
-Strategii de învățare utilizate cu elevii supradotați 



-Părăsirea timpurie a școlii. Factori care influențează părăsirea timpurie a școlii  
-Strategii de minimizare / eliminare a fenomenului - exemple din țări europene
-Condiții-cheie pentru o abordare pedagogică în cazul „ părăsirii timpurii a școlii,,
- Profilul elevilor care părăsesc timpuriu școala 
-Atitudinea profesională a educatorului
-Activitate - Cât de accesibilă este organizația dvs. pentru părăsirea timpurie a școlii?



-Colaborarea școlii cu familiile, comunitatea și profesioniștii din 
domeniul psihopedagogic 
-Activitate- despre respect și ascultare activă 
-Modalități de colaborare eficientă între educatori și profesioniști 
din domeniul psihopedagogiei: metode, strategii, soluții
 






