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COORDONATOR: Tukuma Vakara un Neklatiens
Vidusskola – Tukums, Letonia
PARTENERI:
Sint Josef Institut voor BuSO – Antwerpen, Belgia
Medicinska Skola Ante Kuzmanica – Zadar, Croatia
Liceul Tehnologic Francisc Neuman – Arad,
AN 2
Reuniune coordonatori Antwerpen, Belgium

Formare pe termen scurt personal, Tukums, Letonia
Formare pe termen scurt personal, Arad, Romania

REZULTATE

ACTIVITĂȚI
Cooperare între profesori, implicare voluntari
și organizații de tineret în activități.
 Găsire de soluții pentru stimularea incluziunii
cu ajutorul voluntarilor și a altor organizații.
Tema: diversitatea culturală, managementul
conflictului, comunicare
 Aplicare chestionare de interese, aptitudini,
stiluri de învățare
 Formare profesori


REZULTATE
Broșură: colecție de materiale, fișe de lucru,
activități printate și publicate pe site proiect/
școală

- Împărtășire de cunoștințe metodice și pedagogice
- Bună comunicare și muncă în echipă
- Înțelegere aprofundată a complexității
diferențelor
- Analiza, selecția și utilizarea celor mai bune
strategii și instrumente pentru orientarea
formării pe competențele secolului 21
(comunicare, colaborare, rezolvare de problem,
creativitate, gândire critică)
- Dialog intercultural
- O mai bună înțelegere Better understanding a
echității și incluziunii văzute din cele patru
unghiuri ale parteneriatului
- Oportunități de a conduce activități noi

STRATEGII, METODE folosite:
-clarificare, concluzionare
-explorare implicații și consecințe
-think-pair-share
-comparare și contrast
-transfer de cunoștințe în context nou
-întrebări și răspunsuri
-prezentări orale/prelegeri -workshopuri –
observații la clasă—vizite în școli sau instituții –
chestionare

MĂSURI de întreprins:
-evitarea concepțiilor greșite despre personae

Portfolio pentru începerea carierei
Recomandări pr ivind competențele și atitudinea unui profesor incluziv
Articole, newsletter, pliante publicate on pe
site proiect/școală, platform eTwinning
Padlet NAIS, blog NAIS
Evenimente diseminare în afar a școlii
Website proiect

cu dizabilități și crearea unui mediu de siguranță pentru toți elevii, conștientizare colegi
și părinți
-continuarea formării profesorilor pe tema incluziunii, orientării în carieră, diversității
-colaborare cu instituții educaționale, organizații ale persoanelor cu dizabilități, ONG-uri
- implementarea folosirii nstrumentelor digitale
în fiecare școală parteneră

