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Marinescu”, eroi pentru elevi 
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Şcoala Gimnazială ”Constantin Gh. Marinescu” desfăşoară un învăţământ de calitate lărgind 

sfera de activitate către o ”şcoală incluzivă, o şcoală pentru fiecare”. Acesta este şi dezideratul 

Proiectului Erasmus+ 2017-1-RO01-KA101-036904, „Şcoala incluzivă - o şcoală pentru fiecare”, 

proiect derulat în perioada 2017 – 2019. Un colectiv de cadre didactice inimoase au creionat 

acest ţel al şcolii noastre obţinând finanţare europeană pentru formarea a 4 profesori pentru 

gimnaziu şi 4 profesori pentru învăţământ primar pentru a descoperi minunata lume a copiilor cu 

CES, modalităţi de tratare diferenţiată a elevilor în funcţie de nevoile fiecăruia. 

Cea de-a doua etapă a proiectului s-a derulat la Barcelona, în Spania, în perioada 18-

24.02.2018, la care au participat 3 cadre didactice: doi profesori de gimnaziu – matematică şi 

limba engleză şi un profesor pentru învăţământ primar. O nouă viziune a educaţiei ne-a fost 

prezentată în cadrul cursului ”Creative methods in special needs education”, furnizat de 

Pričalica, din localitatea Virovitica, Croaţia.

Cadrele didactice implicate în educaţia incluzivă pun accentul pe dezvoltarea de activităţi care 

comportă lucrul în echipă şi cooperarea, pe respectarea identităţii culturale a fiecarui copil în 

parte şi pe monitorizarea constantă a eficacităţii activităţilor de predare - învăţare - evaluare la 

nivelul fiecărui copil. În acelaşi timp, programele de sprijin şi remediere şcolară, utilizarea 

posibilităţilor oferite de curriculum-ul la decizia şcolii şi implicarea părinţilor în diverse activităţi 

extracurriculare organizate la nivelul unităţii de învatamânt reprezintă tot atâţia paşi către 

succesul şcolar al fiecărui copil.

Desigur, procesul de transformare a şcolii tradiţionale într-una incluzivă cere timp şi tehnici noi 

de abordare din partea fiecărui profesor. Obiectivele educatiei incluzive vizează combaterea 

neparticipării şcolare, ca şi a abandonului şi eşecului şcolar, prin demersuri care depăşesc 

barierele impuse de dificultăţile de ordin material, personal, familial sau social cu care se 

confruntă copiii. În acelasi timp, educaţia incluzivă vizează asigurarea unor condiţii optime de 

învăţare care să ofere tuturor şansa unui start egal în viaţă din punct de vedere educaţional.

Principiul egalităţii de şanse reprezintă conceptul de bază al şcolii incluzive, prin aplicarea căruia 

aceasta contribuie la anularea diferenţelor de valorizare bazate pe criterii subiective, de ordin 

etnic sau social. Incluziunea la nivel şcolar se realizează prin respectarea şi valorizarea 

diferenţelor socio-culturale existente în rândul elevilor şi prin promovarea bogăţiei şi a diversităţii 

experienţei educative care rezultă din aceste diferenţe. Şcoala incluzivă devine astfel o şcoală 

deschisă tuturor, o şcoală prietenoasă, flexibilă, o şcoală care abordează procesul de predare - 

învăţare - evaluare într-un mod dinamic şi atractiv, o şcoală care, prin sprijinul pe care îl oferă 

tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea 

prejudecăţilor legate de apartenenţa la un anumit mediu şi la spargerea barierelor existente între 

diferitele grupuri din interiorul unei comunităţi.

În urma experienţelor trăite în Barcelona, cadrele didactice ale Şcolii Gimnazile ”Constantin Gh. 

Marinescu” îşi desfăşoară activitatea sub îndemnul: ”Dacă nu învăţ cum predai tu, învaţă-mă 

cum pot eu! Fii eroul meu!”, aplecându-se cu dăruire asupra tuturor nevoilor elevilor, sprijinindu-i 

în desluşirea meandrelor învăţării.
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După ceva timp, aseară am petrecut 
mai bine de o oră întreagă pe 
facebook. În ultima vreme doar intru 
puţin, mai răspund la câte un mesaj, 
mai văd pos ...
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ACHIZIȚIE UTILAJE ȘI 
ECHIPAMENTE PRODUCȚIE 
TÂMPLĂRIE TERMOIZOLANTĂ DIN 
PVC LA SC NATURASERV SRL
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echipamente-producție-
tamplarie-termoizolanta-din-pvc-
la-sc-naturaserv-srl.html)

S.C. NATURASERV S.R.L., cu sediul în 
Municipiul Galați, Str. Brîndușei, Nr. 1, 
Camera 3, Bloc F4, Scara 3, Ap. 44, 
Județ Galați derulează, începând cu 
data de 02.05.2018, proiectul „ 
ACHIZIȚIE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE 
PRODUCȚIE TÂMPLĂRIE 
TERMOIZOLANTĂ ... 
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