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Proiect finanțat prin Programul Erasmus+  

Acțiunea  Cheie 1:  EDUCAȚIE ȘCOLARĂ , parte a  Acreditării ERASMUS 2021-2027 

Durata  proiectului: 01.09.2021-30.11.2022 

Număr de referință proiect: 2021-1-RO01-KA121-SCH-000008758 

Buget aprobat:  34 560 EURO 

Beneficiar: Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi 

 

 

Denumire curs: Non-formal for inclusion 

Instituția formatoare: Edu2Grow, Portugalia 

Durata: 5 zile 

Locație: Caldas de Rainha, Portugal 

Obiectivele cursului: 

-să dezvolte competențe privind aplicarea activităților și tehnicilor de educație non-formală în diferite cadre 

formale pentru a încuraja incluziunea 

-să împărtășească cele mai bune practici și să transfere cunoștințe și metode între diferite zone culturale și 

diferite vârste ale cursanților în ceea ce privește abordările incluzive de succes 

-să dezvolte competențele participanților de a asigura construirea armonioasă a grupului (ținând cont de 

provocările legate de diversitate) și de a transforma clasa ca grup într-o echipă prin utilizarea dinamicii de 

grup non-formale 

-să dezvolte o mai bună înțelegere a propriei competențe ca profesori și să dezvolte strategii interculturale 

creative pentru a face față provocărilor de incluziune în propriile școli și săli de clasă pentru a ajuta 

profesorii să înțeleagă elevii realități diferite și să le integreze mai bine în clasă, pentru a fi mai conștienți de 

problemele de incluziune în diferite culturi 

-Să furnizeze instrumente care vor ajuta la crearea de legături între elevi și profesor într-un mod în care 

fiecare elev să se simtă inclus 

-să promoveze utilizarea instrumentelor de mediere și negociere în lupta împotriva excluderii persoanelor cu 

mai puține oportunități 

-să promoveze cooperarea europeană în domeniul educației în cadrul programului Erasmus+ prin 

construirea de parteneriate 
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Course name: Non formal for inclusion 

Course location: Caldas de Rainha, Portugal 

 

Detailed programme of the mobility period:   

Days Module Details of activities and methodology 

Days 1 
Culture and 

interculturality  

Jocuri interculturale. Lucrul într-un proiect internațional – cum 

să comunici și să te conectezi. Legătura dintre cultură și 

incluziune. 

Team building: lucrul cu colegii și părinții – exerciții practice 

urmate de o dezbatere. Stereotipuri și prejudecăți în clasă. 

Valori culturale și de grup. 

 tur de proiect care explorează manifestările exterioare ale 

culturii 

Day 2 

Communication 

Group 

dynamics. 

Comunicare (asertivă, agresivă, pasivă). Adaptarea comunicării 

la grupa de vârstă. Jocuri pentru îmbunătățirea comunicării. 

Empatie și oglindire. 

Comunicarea non-verbală în mediul de lucru și în clasă. 

Includerea și excluderea în grup. Dezvoltarea încrederii și stimei 

de sine pentru persoanele excluse. 

Dinamica intra și intergrup. Instrumente pentru lucrul cu 

grupuri, activități de formare a grupului. Lucrul cu părțile 

interesate. 

 

Days 3 

Non-formal 

methods for 

inclusion 

Ce este incluziunea? Școala incluzivă și societatea incluzivă. 

Înțelegerea excluderii. 

Instrumente de coaching pentru tinerii cu mai puține 

oportunități: zonă de împlinire, valori, roata vieții, zonă de 

confort. 

Proiect de cercetare urmat de joc de rol: Salto: alege o metodă 

și aplică-o! 

Probleme interculturale - soluții creative. 

Metoda teatrului forum pentru abordări incluzive. 

Vizită de studiu la o instituție locală incluzivă care aplică metode 

de educație non-formală. Diseminarea proiectelor europene 

anterioare aplicând metode non-formale și informale realizate de 

toți partenerii.  

Evaluare intermediară 

Day 4 

Conflict 

management 

and mediation 

Surse de conflict în incluziune. 

Abordări ale conflictului. Elemente de bază: înțelegerea 

problemei. 

Stiluri de tratare a conflictelor. 

Conflict în clasă – metoda teatrului forum. 

Introducere în mediere. 

Mediere și negociere: diferențe în abordări. 

Joc de rol: mediere 

Day 5 Evaluation 

Planificarea activitatilor de diseminare si valorificare. Utilizarea 

instrumentelor europene de certificare: certificatul de mobilitate 

Europass, modernizarea pașaportului lingvistic Europass și a 

pașaportului de competențe Europass. Evaluarea 

proiectului.Ceremonie de certificare. 
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