
  

Obiective: 

 Să ofere profesorilor și personalului din 

învățământul special materiale de instruire 

inovatoare (OER) și instrumente de predare 

care să le permită să lucreze cu elevi 

migranți; 

 

 Să furnizeze profesorilor și personalului de 

educație special instrumente de 

predare/învățare pentru a reduce 

disparitățile de învățare și pentru a 

consolida bunăstarea socială și emoțională 

a elevilor; 

 

 Creșterea capacității comunităților școlare 

(profesori, părinți, elevi, administrația școlii) 

de a promova incluziunea cu succes a 

elevilor migranți prin grupuri de dialog; 

 

 Sprijin pentru profesorii și personalul de 

educație specială în vederea abordării 

diversității în sala de clasă prin schimbul de 

bune practici pedagogice.  

 

Partneri: 

Cesitlilik Icinde Birliktelik Dernegi, 
https://www.cebder.org.tr/  
 
 
LICEUL TEHNOLOGIC "SFANTUL PANTELIMON",  
http://www.liceul-sfpantelimon.ro/index.html 
 
 
UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV, 
https://www.uni-ruse.bg/en 
 
 
Karmelava Balys Buracas Gymnasium,  
https://www.buraco.kaunas.lm.lt/ 
 
 
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS,  
https://ktu.edu/ 
 
 
Kauno rajono svietimo centras,  
http://www.centras.krs.lt/  
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The European Commission support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
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the authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
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“Educația incluzivă este un 

demers dinamic, în evoluție 

permanentă, care necesită 

reflecție constantă și 

intensificare continuă.” 

Abordări și practici 
educaționale inovatoare 
pentru elevii migranți în 
vederea maximizării 
eficacității incluziunii 
sociale și a performanței 
școlare ale acestora 



 

 

Țelul 

proiectului 

Dezvoltarea competențelor 

didactice ale profesorilor și 

personalului de educație 

specială de a crea un mediu 

academic, social și emoțional 

incluziv pentru elevii migranți.  

Intelectual Outputs: 

 Curs de formare online pentru profesori și 

personal de educație specială 

„Abordarea educațională incluzivă 

pentru integrarea cu succes a elevilor 

migranți”; 

 

 Tool-kit pentru profesori și personal de 

educație specială „Modelul clasei 

verticale – o abordare inovatoare pentru 

a gestiona diversitatea din clasă”; 

 

 <<Living Lab>> „Construirea unei 

comunități de sprijin”; 

 

 Set de experiențe pedagogice practice 

„Căi de succes către integrarea socială, 

emoțională și cognitivă”. 

Grupuri țintă: 

 Profesori din învățământul 
preuniversitar care lucrează sau doresc 
să lucreze cu elevi migranți; 
 

 Personal de educație specială (logoped, 
pedagog social, psiholog, asistent 
profesor) care asigură asistența 
pedagogică și psihologică specială în 
școală; 
 

 Elevi din medii de migrație (nou veniți 
sau reveniți din străinătate), în special 
cei care trăiesc în zone izolate și care 
frecventează școlile rurale, cu vârste 
între 10-15 ani; 
 

 Părinții elevilor migranți.  


