
 

 

 
 
 

 
 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava 
este beneficiarul unui proiect Erasmus+ 
intitulat “Collaboration to Have Abilities as 
New Goals of Education” (C.H.A.N.G.E.), ce se 
va derula în perioada 1 septembrie 2018 – 31 
august 2020. 
 
 
Proiectul reprezintă un parteneriat strategic 
pentru susținerea schimbului de bune practici 
între şase ţări europene: Polonia, Italia, 
Grecia, Lituania, Turcia şi România. 
 
 
Scopul principal este de a permite instituţiei 
noastre să dezvolte şi să consolideze reţele 
instituţionale europene, să-şi dezvolte 
capacitatea de a funcţiona la nivel 
transnational, să împărtăşească idei şi să 
valorifice practici şi metode noi, utilizate de 
şcolile partenere.   
 
 

 
 
 
 

 

Obiectivele proiectului: 
➢ motivarea profesorilor de a căuta idei 

noi de predare pentru elevii cu cerinţe 
educative speciale; 

➢ dinamizarea cadrelor didactice printr-o 
abordare deschisă schimbării și 
schimbului de experiență; 

➢ introducerea de noi terapii și strategii de 
predare; 

➢ învăţarea şi aplicarea a cel puţin două 
programe educaționale axate pe 
soluționarea problemelor emoţionale şi 
comportamentale ale elevilor; 

➢ îmbunătățirea prin exersare a tuturor 
abilităţilor deţinute de elevii cu nevoi 
speciale – existente la nivel cognitiv, 
psihomotor, de limbaj sau la nivelul 
abilităţilor sociale de adaptare, 
dezvoltându-le şase competenţe cheie 
privind abilităţile sociale şi practice 
(comunicare într-o limbă străină – limba 
engleză, competenţe de bază în ştiinţe şi 
tehnologii - “soft skills”, pentru elevii cu 
dizabilităţi moderate, competenţe 
digitale, competenţe sociale şi civice, 
spirit de iniţiativă şi atreprenoriat, 
sensibilizare şi exprimare culturală);  

➢ promovarea internaționalizării școlilor 
implicate în proiect și creșterea gradului 
de conștientizare asupra importanţei 
moştenirii culturale europene în 
comunităţile educaţionale, precum şi 
asupra diversității culturale în Europa; 

➢ stabilirea de contacte cu şcolile şi colegii 
de peste hotare. 

 
Mobilităţile din Italia presupun un schimb de 
experienţă pe termen scurt cu grupuri de 
elevi. Sunt invitaţi să se înscrie pentru a 
participa la această mobilitate elevii cu 
rezultate deosebite la învăţătură şi purtare.  
 
Cei doi elevi selectaţi vor îndeplini 
următoarele condiţii: 

➢ să poată iniţia conversaţii uşoare în 
limba engleză; 
 

➢ să fie sociabili şi uşor adaptabili; 
 

➢ să dovedească seriozitate în activităţile 
şcolare şi un anumit grad de 
independenţă în rezolvarea sarcinilor 
primite; 

 
➢ să fie disciplinaţi şi activ-participativi; 

 
➢ să primească acordul părinţilor, aceştia 

întocmind o declaraţie notarială 
(privind acordul părinţilor pentru 
ieşirea din țară a minorului însoțit de o 
altă persoană fizică majoră); 

 
➢ să fie titulari al unui document de 

călătorie individual (paşaport sau carte 
de identitate) care nu sunt supuse 
riscului de expirare. 

 
Părinţii interesaţi sunt rugaţi să ia legătura 
cu profesorii diriginţi în vederea întocmirii 
dosarului de selecţie. 
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Activity 1 - Cooperation for innovations and 
tackling new skills / Cooperarea pentru inovații și 
abordarea noilor competențe, 03-2019, Turcia 
 
Activity 2 - Teaching and Learning in Mixed-
Ability and Multiple Intelligence classes / 
Predarea şi învăţarea în clasele ce pun accent pe 
abordarea inteligenţelor multiple şi a abilităţilor 
mixte, 04-2019, Italia 
 
Activity 3 - Using the strategies of co-teaching 
and Emotional Intelligence in a mainstream class 
to improve SEN students' learning / Folosirea 
strategiilor de co-predare și Inteligență 
emoțională într-o clasă de masă pentru 
îmbunătățirea învățării elevilor cu CES , 10-2019, 
Grecia 
 
Activity 4 - Improvement in students' behavior 
and emotional state through therapies / 
Îmbunătăţirea stării emoţionale şi a 
comportamentului elevilor prin intermediul 
terapiilor, 03-2020, Lituania 
 
Activity 5 - Working together towards an easier 
future for SEN students / Lucrând împreună 
pentru un viitor mai ușor pentru elevii cu cerinţe 
educative speciale, 05-2020, România 
 
Activity 6 - Supporting SEN students' 
developement on every possible level: tips for 
boosting attainment / Sprijinirea dezvoltării 
elevilor cu CES la toate nivelurile posibile: sfaturi 
pentru creșterea nivelului de performanță,  
06-2020, Polonia 
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I am the child. 

You hold in your hands my destiny. 

You determine largely whether  

I shall succeed or fail. 

 

Give me, I pray you,  

those things that make for happiness. 

Train me, I beg you,  

that I may be a blessing to the world. 

 

(The Child's Appeal, Mamie Gene Cole) 

 


