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Calendarul proiectului 
 
 

Activitatea/ luna Sept. 
2017 

Oct. 
2017 

Nov. 
2017 

Dec. 
2017 

Ian. 
2018 

Feb. 
2018 

Mar. 
2018 

Apr. 
2018 

Mai 
2018 

Iunie 
2018 

Iulie 
2018 

Aug. 
2018 

Sept. 
2018 

Oct. 
2018 

Nov. 
2018 

Dec. 
2018 

Ian. 
2019 

Feb. 
2019 

Mar. 
2019 

Apr. 
2019 

Mai 
2019 

Iunie 
2019 

Implementare                       
Sedințe ale echipei de implementare                       
Selecția participanților                       
Conceperea planului de implementare la clasele primare 
și gimnaziale cu elevi proveniți din familii migrante sau 
mixte sau din medii defavorizate, începând din ianuarie 
2018. (C1) 

                      

Realizarea unui program de pregătire suplimentară și de 
asistență psihopedagogică și elaborarea instrumentelor 
de monitorizare a absenteismului școlar pentru elevii 
proveniți din familiile migrante sau din medii 
defavorizate. (C1) 

                      

Conceperea planului de implementare la clasele 
gimnaziale cu elevi cu cerințe educaționale speciale, 
începând din aprilie 2018. (C2) 

                      

Realizarea unui program de asistență psihopedagogică 
pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.  (C2) 

                      

Conceperea planului de implementare la clasele primare 
și gimnaziale începând din septembrie 2018. (C3) 

                      

Ședință de evaluare a primului an de proiect și întocmirea 
unui eventual plan de revizuire a proiectului care să fie 
aplicat în al doilea an de proiect. 

                      

Conceperea planului de implementare la clasele primare 
cu elevi cu cerințe educaționale speciale începând din 
noiembrie 2018. (C4) 

                      

Conceperea Ghidului de bune practici și postarea lui pe 
blog. 

                      

Încheierea simbolică a proiectului prin activități specifice 
la care vor participa elevi, părinți, reprezentanți ai 
comunității locale. 

                      

Mobilități                       
Pregătirea participanților  C1   C2     C3  C4           
Cursuri de formare   C1   C2     C3  C4          
Raportare    C1   C2     C3  C4         
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2017 
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2017 
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2018 
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2018 
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2018 
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2018 

Iulie 
2018 
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2018 

Sept. 
2018 
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2018 
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2018 

Dec. 
2018 
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Feb. 
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Mar. 
2019 

Apr. 
2019 

Mai 
2019 

Iunie 
2019 

Diseminare                       
Prezentarea generală a proiectului şi a cursurilor finanțate 
Erasmus+, în cadrul Consiliului Profesoral. 

                      

Prezentarea detaliată a cursurilor efectuate în cadrul 
proiectului de către fiecare participant, în cadrul 
Comisiilor metodice din școală și a întâlnirilor metodice la 
nivel local sau județean 

   C1   C2      C3 C4         

Postarea pe blogul proiectului a materialelor proiectului şi 
actualizarea continuă 

                      

Promovarea proiectului în mass-media locală                       
Realizarea unor instrumente de lucru și a unui ghid de 
bune practici, pe discipline şi nivele de studiu 

                      

Evaluare                       
Realizarea și aplicarea programului de pregătire 
suplimentară și de asistență psihopedagogică pentru 
fiecare elev provenit din familii migrante sau din medii 
defavorizate  

                      

Realizarea unui program de asistență pshipoedagogică 
pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și aplicarea 
lui la clasele gimnaziale 

                      

Realizarea unui program de asistență pshipoedagogică 
pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și aplicarea 
lui la clasele primare 

                      

Monitorizarea absenteismului școlar în rândul elevilor 
proveniți din medii defavorizate și din familii migrante în 
vederea diminuării cu 50% până la 1 ianuarie 2019 

                      

Realizarea ghidului de bune practici și aplicarea 
instrumentelor de lucru create în cadrul activităților 
demonstrative lunare 

                      

Conceperea raportului intermediar și a planului de 
revizuire 

                      

Evaluarea finală a proiectului și conceperea planului de 
implementare și pe viitor a rezultatelor proiectului 

                      

Notă. 
C1 - Curs de formare „Inclusive teaching, family and social counseling for disadvantaged students and in order to prevent the early dropout”, 2 participanți (un învățător și un profesor diriginte), 
6 zile în perioada 20-25 noiembrie 2017, Vasto, Italia. Furnizor „PolarisFormazione” Italia. 
C2 - Curs de formare „Creative methods in special needs education”, 2 participanți (profesori la clasele gimnaziale), 12 zile în perioada 18 februarie-1 martie 2018, Barcelona, Spania. Furnizor 
„Pričalica” Croația. 
C3 - Curs de formare „Designing Inclusive Educational Environments”, 2 participanți (un învățător și un profesor la clasele gimnaziale), 6 zile în perioada 16-21 iulie 2018, Nafplio, Grecia. Furnizor 
„EuropassTeacher Academy” Italia. 
C4 -Curs de formare „Creative methods in special needs education”, 2 participanți (învățători), 12 zile în perioada 16-27 septembrie 2018, Oslo, Norvegia. Furnizor „Pričalica” Croația. 


