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DESCRIERE ACTIVITĂȚI

Activitatea 1. Studiu: Echitate și calitate în educație. Chestionar pentru evaluarea procesului de incluziune,
pentru a analiza stadiul actual al incluziunii în fiecare țară parteneră și pentru a învăța din exemplele și
bunele practici ale fiecăruia
Rezultat: Recomandări și concluzii.
Perioadă: Septembrie-Noiembrie 2016.
Activitatea 2. Studiul legislației, publicațiilor și bunelor practici despre incluziune în fiecare țară parteneră.
Urmărirea sinergiilor între politici și practici.
Rezultat: Prezentări ppt bune practici în fiecare școală parteneră.
Perioadă: Decembrie 2016 - Ianuarie 2017
Activitatea 3. Schimb de bune practici în incluziune. Activități de spargere a gheții, de comunicare menite
să contribuie la intercunoaștere și suport pentru elevi în scoul unei bune integrări în colectiv
Rezultat: Colecție de materiale, fișe de lucru și activități, evaluarea activităților
Perioadă: Martie-Iunie 2017
Activitatea 4. Evaluare, feedback și diseminare a rezultatelor primului an de proiect în afara școlii
Perioadă: Iulie-Septembrie 2017
Activitatea 5. Cooperare între profesori și implicarea voluntarilor și a organizaților de tineret. Moduri de a
stimula incluziunea cu ajutorul voluntarilor și a organizațiilor din afara școlii. Organizare de activități cu
caracter nonformal de către voluntari. Temele sunt diversitatea culturală, managementul conflictului și
comunicarea (migranți, refugiați).
Rezultat: o colecție de materiale, fișe de lucru și activități printate și publicate pe site școală,
eTwinning și Facebook.
Perioadă: Noiembrie 2017-Februarie 2018
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Activitatea 6. Activități pentru elevi în școlile partenere pentru a implementa și evalua materiale produse la
întâlnirile comune de proiect. Chestionare pentru a testa interesele, stilurile de învățare și aptitudinile
elevilor.
Rezultat: Potfoliul pentru începerea unei cariere
Perioadă: Aprilie-Mai 2018

Activitatea 7. Evaluare, feedback și diseminare rezultate ale celui de al doilea an de proiect în afara școlii.
Rezultat: Articole, newsletters și pliante publicate și pe site școli, eTwinning și Facebook. Fiecare
școală organizează evenimente de diseminare în școală la care invită participanți din alte școli.
Perioadă: Iunie-August 2018

Activitatea 8. Comunicare continuă între echipele de proiect din fiecare școală. Fiecare școală parteneră
are un coordonator care comunică în numele instituției sale cu echipa de proiect. Modalitățile de
comunicare sunt mixte: email, telefon, Skype, față în față în cadrul întâlnirilor transnaționale conform
programului
Activitatea 9. Evaluare, diseminare și reflecție asupra întregii perioade de derulare a proiectului.
Rezultatele vor fi diseminate către toți profesorii din organizațiile participante în mod regulat după fiecare
activitate sau întâlnire de proiect. Coordonatorul de proiect răspunde de diseminarea internă.

