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Proiectul ”Asistența 
psihopedagogică în con-
text european - șansa 
promovării diversității și 
incluziunii în școlile ilfo-
vene” este promovat de 
CJRAE Ilfov (în consorțiu 
cu Șc. Gim. Nr. 1 Tunari, 
Șc. Gim. Nr. 1 Domnești 
și Liceul Teoretic ”Alexan-
dru Rosetti” Vidra). Acesta 
își propune formarea unei 
echipe multidisciplinare de 
cadre didactice implicate 
în consilierea educațională 
menită să contribuie prin 
activități specifice la dez-
voltarea unui mediu 
educațional incluziv care 
promovează și valorizează 
diversitatea, fapt ce deter-
mină creșterea participării 
școlare active a elevilor. 
Astfel, 24 de cadre didac-
tice din cele 3 școli afla-
te în consorțiu, organizate 
în echipe mixte (12 profe-
sori, 8 consilieri școlari și 
4 profesori logopezi) vor 
participa la sesiuni de for-
mare în Spania, Franța, 
Grecia și Croația, cu sco-
pul promovării și imple-
mentării unei strategii 
pro-incluziune și diversi-
tate în spațiul educațional 
din județul Ilfov.

Proiect pentru 
reducerea 
absenteismului

Proiectul ”Toți pentru 
școală, școală pentru toți” 
este propus de Șc. Gim. 
”Prof. Ion Vișoiu” Chitila, 
cu scopul reducerii absen-
teismului școlar în rândul 
elevilor care provin din 
grupuri defavorizate, în 
vederea creșterii interesu-
lui părinților acestor elevi 
pentru educație în gene-
ral și pentru frecventarea 
cursurilor în special. 12 
cadre didactice din școală 
vor participa la 2 sesiuni 
de training și una de job 
shadowing în Spania, Por-
tugalia și Malta.

Proiectul ”Profesori 
creativi, elevi de succes”, 
inițiat de Șc. Gim. Nr. 1 
din 1 Decembrie își pro-
pune să dezvolte creativi-
tatea profesorilor în abor-

darea activităților forma-
le, în vederea reducerii 
abandonului școlar și asi-
gurarea succesului ele-
vilor. 16 cadre didactice 
(nivel preșcolar, primar și 
gimnazial) își vor îmbogăți 
experiența profesiona-
lă prin participarea la 5 
 cursuri structurate în Ce-
hia (2 cursuri), Spania (2 
cursuri) și Italia (1 curs).

Un program 
pentru 
competențe 
didactice

Proiectul ”Dezvolta-
rea personalului prin pre-
gătire europeană pentru 
o școală performantă” es-
te promovat de Liceul Teh-
nologic ”Cezar Nicolau” 
Brănești pentru a dezvol-
ta prin mobilități europene 
competențele personalului 
didactic și de conducere de 
a manifesta un leadership 
pro-dezvoltare insituțională, 
cu asumare de valori co-
mune (sociale, civice, inter-
culturale, de incluziune) și 
gândire critică. Transfera-
te în strategii educaționale, 
acestea vor genera diminu-
area atitudinilor discrimi-
natorii, segregării, hărțuirii 
și violenței din școală și 
vor contribui la dezvolta-
rea unui mediu de preda-
re transdisciplinar, creativ, 
motivant - ca premisă pen-
tru atractivitatea programe-
lor educaționale, cu efect 
în reducerea abandonului 
și absenteismului școlar. În 
acest sens, 9 cadre didacti-
ce și personal de conducere 
vor participa la 3 mobilități 
externe în țări din UE.

Proiectul ”Grădiniță 
fără bariere” are ca bene-
ficiar Grădinița Nr. 1 Mă-
gurele. Acesta își propu-
ne dezvoltarea abilităților 
și competențelor cadre-
lor didactice din grădiniță 
în vederea optimizarii pro-
cesului de învățare și evi-
tarea părăsirii timpurii a 
școlii, precum și creșterea 
accesului la educație și în-
grijire de calitate a copiilor 
preșcolari, îndeosebi a ce-
lor cu cerințe educaționale 

speciale și aparținând 
grupurilor vulnerabile. În 
acest sens, 3 profesori din 
grădiniță își vor dezvolta 
competențele de a lucra 
cu preșcolarii cu CES, ca 
urmare a participării aces-
tora la cursuri de formare 
în Spania și Croația.

Stagii de pregătire 
practică pentru 
elevi

Proiectul ”Stagii prac-
tice la agenți economici 
europeni - competențe 
la standarde europene și 
șanse crescute de anga-
jare” este inițiat de Lice-
ul Tehnologic ”Cezar Nico-
lau”, Brănești în consorțiu 
cu Liceul Tehnologic ”Bar-
bu Știrbey”, Buftea și Lice-
ul Tehnologic ”Nicolae Băl-

cescu”, Voluntari. Benefi-
ciarii direcți ai proiectului 
vor fi 77 de elevi din cla-
sele a X-a și a  XII-a din ce-
le 3 licee care vor participa 
la stagii de pregătire prac-
tică în domeniul financi-
ar-contabil, în țări din UE. 
Aceștia își vor exersa pro-
fesia în medii performan-
te și dinamice, vor dobândi 
deprinderi, abilități practi-
ce și competențe profesio-
nale la nivelul standardelor 
actuale, dezvoltându-și, to-
todată, abilitățile de comu-
nicare în limbi moderne.

Proiectul ”Dezvol-
tarea competențelor de 
marketing și advertising 
pentru piața europeană 
a muncii” este promovat 
de Liceul Tehnologic ”Ni-
colae Bălcescu”, Volun-
tari. Are ca scop princi-

pal dezvoltarea unui ca-
dru educațional la nive-
lul liceului pentru faci-
litarea tranzitiției elevi-
lor (formați ca tehnici-
an în activități economi-
ce) de la școală la me-
diul economic în mod efi-
cient, prin activități de 
învățare bazate pe sta-
gii de practică în compa-
nii din Spania. 30 de elevi 
ai liceului își vor dezvolta 
competențele de specia-
litate prin susținerea de 
activități practic-aplicative 
în domeniul  marketingului 
și advertisingului, în ca-
drul unei companii cu pro-
fil specific din Spania.

Dincolo de scopul de-
clarat, aceste proiecte vor 
contribui la: dezvoltarea 

competențelor profesorilor 
în domeniile de specialita-
te, dar și în vederea gesti-
onării eficiente a situațiilor 
de absenteism/abandon 
școlar, violență, discrimi-
nare etc.; optimizarea co-
municării profesorilor și 
a elevilor într-o limbă de 
circulație europeană; crea-
rea la nivelul școlilor a unui 
climat optim, bazat pe va-
lori civice, ca suport pen-
tru o educație de calitate; 
dezvoltarea competențelor 
elevilor de liceu, în dome-
niile specifice de forma-
re profesională; promova-
rea unor exemple de bună 
practică la nivel european 
atât în ceea ce privește 
mediul educațional, dar și 
cultural, social, economic.

social

Noi proiecte 
Erasmus+ în 
școlile din 
județul Ilfov
Luna iulie 2020 a adus vești bune școlilor din 
județul Ilfov, în ceea ce privește domeniul ”Proiecte 
europene”. Astfel, Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale (ANPCDEFP) a aprobat 7 
noi proiecte Erasmus+ KA1, în coordonarea mai 
multor instituții de învățământ, astfel:
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