
 

 

 

 

  
Proiectul ,,Restart în educație”  

2019-1-RO01-KA104-062140 

 prin  Programul Erasmus Plus  



Scopul proiectului 

Dezvoltarea instituțională, prin îmbunătățirea și eficientizarea 

competențelor profesionale ale personalului CJRAE Sibiu. 

Educația adulților implicați în educația copiilor cu TSI/ 

tulburări specifice de învățare (dislexie, disgrafie, disortografie, 

discalculie): 

cadre didactice din CJRAE SIBIU, 

părinţii/reprezentanţi legali care au copii cuTSI 

cadrele didactice din unitățile de învățământ 

comunitatea locală la nivel urban și rural.  

 

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de un an începând cu 

data de 01.09.2019 până la 31.08. 2021  



 Activitățile proiectului 
 

 1.Cursul „Special needs and inclusive education, 

the Italian experience of overcoming segregation,,                 

(Bologna, Italia), noiembrie 2019 

 

  2 participanți CJRAE SIBIU vor înregistra progrese 

în elaborarea unor strategii de intervenție care să 

asigure o educație incluzivă de calitate,vor 

cunoaște și analiza modelul italian de includere a 

elevilor cu nevoi speciale în învățământul de masă. 



 Activitățile proiectului 
 

 2.Cursul ,,Special Needs Children” ( Praga, Cehia), 

martie 2020  

 

 2 participanți CJRAE SIBIU vor dobândi competențe 

de a genera materiale și metode pentru 

îmbunătățirea practicilor educaționale în domeniul 

educației copiilor cu nevoi speciale în mod special a 

elevilor cu TSI (dislexie, disgrafie, discalculie).  

 



 Activitățile proiectului 
 

 3.Cursul „Inclusive Methodologies in the Classroom,, 

(Valencia, Spania), mai 2020  

 

  2 participanți CJRAE SIBIU vor dobândi competențe 

de îmbunătățire a practicilor educaționale în 

domeniul educației incluzive, în mod special a celor 

cu tulburări specifice de învățare, de înțelegere a 

avantajelor și a dezavantajelor abordărilor cum ar fi 

incluziunea, integrarea și integrarea. 

 



Activitățile proiectului 

 

 4.Cursul ,,Inovative Teaching,, (Tenerife, Spania), 

noiembrie 2020 

 

 2 participanți CJRAE SIBIU își vor îmbunătăți 

abilitățile de a utiliza diferite metode și tehnici 

centrate pe cursanți, își vor dezvolta competențe 

de încurajare a creativității, organizare de proiecte, 

integrare a elevilor minoritari sau utilizarea TIC ca 

instrument de dezvoltare a gândirii critice. 

 

 

 



Activitățile proiectului 
 

 5. Cursul „Innovative skills in ICT through 

collaborative and project-based teaching and 

learning,,(Madrid, Spania), martie 2021 

 

  2 participanți  CJRAE SIBIU își vor îmbunătăți modul 

în care pot încorpora munca colaborativă în lecțiile 

existente; se vor familiariza cu tendințele actuale ale 

internetului; vor beneficia de un spațiu pentru 

schimbul de experiențe și bune practici în rândul 

persoanelor care vin din țări diferite care lucrează în 

același domeniu. 

 



Activitățile proiectului 

 

 6. Cursul  „Innovative Approaches to Teaching,, 

(Barcelona, Spania), mai 2021 

 

  2 participanți CJRAE SIBIU își vor dezvolta abilitățile 

de utilizare a resurselor digitale deschise și digitale, 

inclusiv capacitatea de a declanșa schimbări în ceea 

ce privește modernizarea prin utilizarea TIC. 

 

 

 



Rezultate așteptate  

 Cadrele didactice participante la mobilități vor 

obține cunoștințe și competențe de la 

celelalte țări care au reușit  cu succes 

integrarea în învățământul de masă a copiilor 

cu TSI care utilizează metodologii moderne, 

inovative bazate pe TIC (Italia, Spania).  



Rezultate așteptate  

 În urma acumulării acestui set de cunoștințe și 

competențe, participanții la mobilități (12) se vor 

concentra pe împărtășirea competențelor formabililor 

adulți implicați în educația copiilor cu TSI  furnizând 

comunității locale instrumente de abordare adecvate, 

inovative, moderne, probate de celelalte țări și 

experimentate pe parcursul cursurilor de formare prin 

modele de bune practici. 

 



Rezultate așteptate  

 Rezultatele activităților de învățare în 

urma participării la  mobilități vor fi 

diseminate în cadrul consiliilor 

profesorale, prin publicarea de articole, 

fotografii, mass-media, ziare locale, 

revista PSIHOLOGOS din cadrul 

CJRAE Sibiu, precum și pe site-ul 

instituției www.cjraesibiu.ro.  

 



 Link-uri utile pentru proiect: 

 

 https://www.erasmusplus.ro/ 

 https://www.erasmusplus.ro/library/Adulti/2019/rezultate_s

electie_KA104_2019.pdf 

 http://cjraesibiu.ro/proiecte-internationale/ 

 

 Realizat:          

                           Ani Veronica - responsabil monitorizare  

                           Ananie Ariana- coordonator proiect  
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