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Şcoala Gimnazială "Constantin Gh. Marinescu" implementează, începând din acest an, un 
proiect intitulat "Şcoala incluzivă - o şcoală pentru fiecare", care a obţinut 89 de puncte la 
selecţie.
Proiectul are o durată de 20 de luni şi porneşte de la nevoia unităţii noastre de învăţământ 
de a deveni o şcoală incluzivă, o şcoală pentru fiecare dintre elevii noştri, de la clasa 
pregătitoare până la clasa a VIII-a, fie că aceştia sunt supuşi riscului de excluziune socială
din cauza dificultăţilor financiare, fie că provin din familii în care unul sau ambii părinţi sunt 
plecaţi la muncă în străinătate, fie că provin din familii din Republica Moldova stabilite în 
ţara noastră sau provin din familii mixte, fie că sunt elevi cu cerinţe educaţionale speciale.
Opt cadre didactice din şcoala noastră, patru învăţători şi patru profesori, vor participa la 
cursuri de formare furnizate de organizaţii europene cu experienţă în domeniul educaţiei 
incluzive, ce se vor desfăşura în patru ţări europene diferite, ceea ce va conduce la o 
deschidere europeană mai largă a şcolii noastre. Cursurile se vor desfăşura în limba engleză

şi vor folosi platforme digitale şi tehnologii moderne, ceea ce va contribui la dezvoltarea 
competenţelor lingvistice şi digitale ale cadrelor didactice participante.
Cunoştinţele şi deprinderile căpătate în urma participării la aceste cursuri vor fi 
implementate la clasele primare şi gimnaziale, la întoarcerea din mobilităţi, după cum 
urmează: la clasele primare şi gimnaziale, cu elevi proveniţi din familii migrante sau mixte 
sau din medii defavorizate, începând din ianuarie 2018; la clasele gimnaziale, cu elevi cu 
cerinţe educaţionale speciale, începând din aprilie 2018; la clasele primare, cu elevi cu 
cerinţe educaţionale speciale, începând din noiembrie 2018.

Citit 1488 ori Ultima modificare Marți, 19 Decembrie 2017 19:47

(/media/k2/items/cache/3eb1ae64edff8ff4754d96f260bddfc3_XL.jpg) Nicoleta Gina Perju

Like 3

Editorial

Ultimele Ştiri

Primăria ”face 
curăţenie” în 
taxiuri
(/editorial/109671-
primaria-face-
curatenie-in-
taxiuri)
Primăria municipiului 
Galaţi a postat, pe site-ul 
propriu, un set de reguli 
de bună practică - 
drepturi şi obligaţii pe 
care le au atât şoferii de 
taxi din oraş, cât şi clienţii 
acestora. Ideea este, 
conform reprezentanţilor 
Primăriei, că taximetrişt ...

(/eveniment/109666-

Spectacol dedicat 
Marii Uniri din 1918
(/eveniment/109666-
spectacol-dedicat-
marii-uniri-din-
1918)

(/eveniment/109665-

Hotel Bicaz - 
Pirates Resort îşi 
măreşte echipa
(/eveniment/109665-
hotel-bicaz-
pirates-resort-isi-
mareste-echipa)

(/economie/109631-

UE nu mai vrea 
plastic
(/economie/109631-
ue-nu-mai-vrea-
plastic)

(/educatie/109644-

Notele de la 
examene devin 
”secrete”
(/educatie/109644-
notele-de-la-
examene-devin-
secrete)

(/politica-

O lege contra 
speculei cu 
terenuri agricole
(/politica-
administratie/109638-
o-lege-contra-
speculei-cu-
terenuri-agricole)

(/eveniment/109630-

Jucării donate de 
copii pentru copii 
(FOTO)
(/eveniment/109630-
jucarii-donate-de-
copii-pentru-copii)

(/eveniment/109670-

PARCARE pe 
strada Eroilor
(/eveniment/109670-
parcare-pe-
strada-eroilor)

(/societate/109646-

Daniel Cozma, 
poliţistul local al 
anului 2017
(/societate/109646-
daniel-cozma-
politistul-local-al-
anului-2017)

Şcoala incluzivă, o şcoală
pentru fiecare
Scris de Profesor Vasile Mihai (https://www.viata-libera.ro/)
Foto: Nicoleta Gina Perju Miercuri, 20 Decembrie 2017 12:45 


