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Anexă la ____________________________ 

 
 

MOBILITĂȚI EUROPENE  2018 
(pentru mobilități organizate de CCD-București) 

 
RAPORT FINAL INDIVIDUAL 

 
 

1. Informaţii generale: 
 

Numele instituţiei/organizaţiei: SCOALA GIMNAZIALA NR. 192 
 
Adresa: Str. Munteniei, nr. 32, sector 1, Bucuresti,  
e-mail scoala192@yahoo.com, https://scoala192.ro/ 
 
Numele şi prenumele participantului: TANASE MARIANA 
 
Numele şi prenumele participantului 2: BARBU VIORICA 
 

 

Numele instituţiei/organizaţiei (organizatoare a mobilității): CASA CORPULUI DIDACTIC 
BUCUREȘTI 
Localitatea, ţara: BUCUREȘTI, ROMÂNIA 

 
 

Data vizitei (inclusiv călătoria): de la 31.05.2018 LA 05.06.2018 

 
2. Conţinutul vizitei: 
 
2.1. Descriere: În cadrul proiectului EACEA-05-2016- “Incluziune socială prin educaţie, formare şi 
tineret/ERASMUS+K3/Incluziunea socială a educabililor(SOIL)/580276-EPP-1-2016-AT-EPPKA3-IPL-
SOC-IN” am participat la vizita de studiu in Europa pentru factorii de decizie din unitatile de 
invatamant gimnazial din sectorul 1. 
 

Locul desfășurării mobilității (țară, localitate): ANGLIA, LONDRA - capitala Angliei și a Regatului 
Unit.  
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Limba de comunicare: Limba engleza 
 
Titlul mobilității: VIZITĂ DE STUDIU - EXPERIENTE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA 
PORTOFOLIULUI PROFESIONAL 

 
2.1.1. Înaintea vizitei: 
 

Cum v-aţi pregătit pentru vizită?  
1. Am participat la o intalnire organizata de CCD București prin doamna Georgiana 
Bolojan si domnul Gabriel Vranceanu, in cadrul careia am fost informata despre scopul 
vizitei, despre unele persoane londoneze cu care urma sa interactionam si despre 
institutiile pe care le vom vizita. 
 

2. M-am documentat despre institutiile londoneze pe care urma sa le vizitez  East London 
University,  accesand site-ul https://www.facebook.com/universityofeastlondon/ ,  
Morpeth School, Portman Place, London, E2 0PX, Professional Development Centre 
Tower Hamlets Town Hall, Mulberry Place, 5 Clove Crescent, London E14 2BG 

3. M-am informat despre sistemul de invatamant, despre diversitatea populatiei, religiei si 
culturii, despre cladirile importante (palate, muzee, biserici, teatre, parcuri, etc.) 

4. Am pregatit  mape de prezentare a scolii noastre, in limba engleza, pe care le-am oferit 
gazdelor. 

     

https://www.facebook.com/universityofeastlondon/
https://maps.google.com/?q=5+Clove+Crescent,+London+E14+2BG&entry=gmail&source=g
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Descrieți obiectivele pe care vi le-ați stabilit în acord cu participarea dvs la mobilitate  

1. Cunoasterea măsurilor deja adoptate in domeniul educatiei la nivel european.  
2. Furnizarea informatiilor de ultima ora legate de educatia din Europa.  
3. Oportunitatea de a incuraja, initia sau sprijini activitati legate de incluziunea elevilor cu CES.  
4. Oportunitatea de a stabili numeroase contacte cu scolile din Londra. 
5. Vizitarea Londrei - cel mai important centru politic, financiar, cultural si artistic al Regatului 
Unit si unul dintre cele mai importante orase ale lumii . 

 
2.1.2. În timpul vizitei: 
 

Vă rugăm să descrieţi în maximum 30 rânduri activităţile care au avut loc în timpul mobilității, în ordinea 
în care s-au desfășurat. 

1. Vizita la East London University 
”Suntem o universitate deschisă și incluzivă care este mândră de relevanța reală a cursurilor și 
cercetărilor noastre - și de felul în care transformăm viețile.” 

 

Am fost intampinati de catre doamna Gosia Kwiatkowska – Reprezentantul UEL, membru al Proiectului 
Soil(Social Inclusion of Learners ) si cercetator specialist in comunicare non-verbala si predare 
personalizata pentru persoanele cu dizabilitati. Acest proiect pune accent pe ideea de educare prin 
utilizarea mijloacelor TIC, adaptate diferitelor nevoi umane.    

Prezentare generală a legislației SEND și a modificărilor recente Janet Hoskin / Athina, UEL 
Pentru a avea acces la educația superioară, un tânăr britanic trebuie să absolve 12 clase. Examenul de 
absolvire din Marea Britanie se numește A-Levels și, din 2007, acesta se poate echivala automat cu 
Bacalaureatul Românesc. Cu alte cuvinte, orice absolvent de liceu din România poate urma cursuri 
universitare în Marea Britanie. 
 
Educația superioară începe, în mod obișnuit, cu un program numit Bachelor Degree, echivalent cu 
programele de licență din România. Dupa 3 sau 4 ani de studii în cadrul unui astfel de program, 
studentul va avea o diploma de Bachelor și va putea accesa un program de Master. 
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Profesorii Universității au prezentat exemple de bune practici pe care le-au implementat de-a lungul 
carierei didactice menite să integreze copii proveniți din diferite medii și cu cerințe speciale: 
 

• Dezvoltarea unui Cadru Durabil pentru Incluziune, Anita Devi, Consultant în Educație 

 
Campania SEND pentru Incluziune prezinta un impact social imens si incheie numeroase 

parteneriate in domeniul educatiei, sanatatii si ajutorului social.  

Scopul declarat al campaniei este acela de a oferi elevilor oportunitatea de a maximiza 

propriul potential indiferent de specificul dizabilitatii, prin metode personalizate, 

centrate pe discutii, ascultare activa, valorificare si actiune.  

 

• Inclusiv în anii timpurii Rebecca Crutchley UEL 
 

Lectorul Rebecca Crutchley ne-a prezentat zonele principale de interes: contextul social al copiilor, 
drepturile copiilor, elevi cu nevoi speciale, parteneriate cu parintii, perspective internationale cu 
privire la educatia primara si abandonul scolar.  
 

• Unități de resurse în școlile obișnuite Graham Robertson UEL 
Graham Robertson este un consilier educațional extern si un membru marcant al Societatii de 

Psihologie din Anglia. Centrul pentru Succes Scolar pe care l-am vizitat oferă sustinere studentilor din 

primele saptamani de la inscriere si pana la angajare. Exista programe pentru prevenirea abandonului 

scolar, succes academic, promovabilitate și formare continua. Printre cele mai populare programe, 

putem enumera: 

Predare terapeutica (zi si online) 

Metode alternative de predare  

Modul de cercetare independenta 

Program de mentorat  



  

                        
                       MINISTERUL                                                        CASA CORPULUI                             

                       EDUCAŢIEI                                                                        DIDACTIC 

                       NAŢIONALE                                                         A MUNICIPIULUI 

                                                                                                                  BUCUREŞTI 
 

5 
 

• Sprijin pentru tinerii cu PMLD Andrew Colley UEL 

 
Programul are ca scop aplicarea unor modele inovatoare menite sa creeze oportunitati de invatare 

personalizate pentru a satisface nevoile si abilitatile tinerilor cu dificultati de invatare. 

Programul este dedicat studentilor cu varsta de peste 14 ani si asigura un context armonios pentru 

dezvoltarea autonomiei în contextul constientizării dificultatilor de invatare existente.   

 

• Sprijinirea incluziunii în formarea inițială a cadrelor didactice Andrea Macmahon UEL 
 

Andrea Macmahon este director al Departamentului de Formare Profesionala a Personalului Didactic. 

Programele derulate cu succes si care au fost descrise in timpul vizitei au fost: 

Pregatirea profesionala a profesorilor pentru un management eficient al clasei  

Pregatirea profesionala a profesorilor pentru a preda studentilor cu dizabilitati 

Psihopatologie si abuz de substante in cazul parintilor cu copii care sufera de hiperactivitate si deficit 

de atentie.  

• Folosirea tehnologiei pentru sprijinirea incluziunii Gosia Kwiatowska, UEL 
 
Se pune accentul pe învăţarea şi predarea centrată pe persoană, sprijin prin sine însuşi, design 
universal şi design universal prin învăţare, fiecare individ se naşte cu diferite însuşiri şi abilităţi, fiecare 
om are dreptul de a fi independent, autonom şi auto-determinant.  
Drepturile omului se aplică tuturor în mod egal, astfel încât toţi elevii, inclusiv cei cu tulburări de 
învăţare au drepturi precum dreptul la opinie, dreptul la educaţie, dreptul la participare şi implicare 
activă în luarea deciziilor. S-a prezentat platforma de evaluare Kahoot (https://kahoot.it). 
 
 

http://www.jaacap.com/article/S0890-8567(09)62125-0/abstract
http://www.jaacap.com/article/S0890-8567(09)62125-0/abstract
https://kahoot.it/
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2. Turul orasului 
Am vizitat Trafalgar Square,  Buckingham Palace, 
Westminster Palace, Westminster Abbey, Tamisa tour, 
London Tower, Greenwich , London Eye. 
 
Seara ne-am plimbat pe Oxford 

Street,  

, un bulevard cu magazine si restaurante si 
ne-am relaxat la o terasa din Covent Garden, fosta piata  din centrul Londrei, acum un loc plin de 

terase si restaurante.  
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3. Am vizitat National Gallery, British Museum si am facut o calatorie în sud-estul capitalei britanice. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Londra
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la Observatorul Regal din Greenwich 

Greenwich fost înscris în anul 1997 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. Este renumit 
prin observatorul astronomic de aici. Prin rezoluția din 1884 a Conferinței Internaționale a 
Meridianului (în engleză: International Meridian Conference) acest observator a fost ales drept origine 
a longitudinii („meridianul zero”), o convenție urmată în toată lumea. 

 
4. Am avut o intalnire la Morpeth School, Portman Place, London, E2 0PX cu doamna Paula Carlin, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:312SFEC_LONDON-20070917.JPG
https://ro.wikipedia.org/wiki/Observatorul_Regal_din_Greenwich
https://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://ro.wikipedia.org/wiki/Observator_astronomic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Englez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Longitudine
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reprezentantul acestei scoli publice ,care ne-a prezentat metode de lucru pentru copiii cu CES  şi  
campusul şcolar. Ponderea elevilor care invata in aceasta scoala de masa este in proportie de 
70%, copii din Bangladesh, ca si cartierul in care este situata. S-a accentuat importanţa 
profesorului de sprijin în creşterea gradului de „independenţă” a copilului cu CES. S-a evidentiat 
faptul că până acum profesorul de sprijin urma copilul peste tot, ceea ce facea ca acesta să aibă 
un grad de dependență ridicat și, fiind considerată o abordare greșită, s-a trecut ulterior la 
creșterea gradului de independență a elevului prin repartizarea unui singur profesor de sprijin 
pentru toți elevii cu cerințe educationale speciale din clasă. 

 
5. Am vizitat  Professional Development Centre Tower Hamlets  
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(Centrul de Dezvoltare Profesională (PDC)) unde  Mr.John Galloway  ne-a prezentat activitatile acestui 
centru care sprijinina dezvoltarea educațională: 

• pachete  educationale si asistență la un preț excelent. 

• Biblioteca Școlii este un serviciu comercial în cadrul Borough of Tower Hamlets din Londra și 
oferă resurse de învățare, bibliotecari, consiliere și sprijin pentru școlile din Turnul Hamlets, 
Hackney, Newham, Southwark și alte cartiere din Londra care nu sunt servite de o bibliotecă 
școlară serviciu. 

• Serviciul de sprijin pentru învățare oferă sprijin școlilor pentru a include elevi cu o gamă largă 
de nevoi educaționale speciale și dizabilități. 

• Serviciul de educație artistică și muzică (THAMES) este organizația principală a Centrului 
pentru educația muzicală, atât în Tower Hamlets, cât și în City of London. Colaborând 
îndeaproape cu toate școlile, aceștia oferă oportunități de muzică și arte educaționale de 
calitate pentru toți copiii și tinerii din Turnul Hamlet și din oraș. De asemenea, lucrează în 
parteneriat cu organizațiile locale și naționale de artă pentru a oferi școlilor  cele mai bune 
oportunități de a-și îmbunătăți activitatea de curriculum. 

 
Am avut o intalnire, la Town HallMulberry 
Place, 5 Clove Crescent, London E14 2BG 
(Primaria acelui district) cu Ms Barley Birney, 
Deputy Principal Educational Psychologist, and 
Mrs Nicola Baker, Interim Head of Special 
Educational Needs at the Town Hall, Mulberry 
Place, 5 Clove Crescent, London E14 2BG., room 
702. 

                                                                                                
 În cadrul întâlnirii cu reprezentanții autorităților 

locale londoneze, am avut oportunitatea să 
discutăm despre modul de implicare al Primăriei 
în asigurarea unui act educational calitativ în 
școlile care au ca subiecți ai învățării și copii cu 
CES. În discuții s-au evidențiat următoarele 
aspect concrete:  
- Primăria se implică activ în dotarea școlilor cu 

https://maps.google.com/?q=5+Clove+Crescent,+London+E14+2BG&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5+Clove+Crescent,+London+E14+2BG&entry=gmail&source=g
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echipamente necesare  adaptării  școlare a copiilor cu CES. 
- Primăria sprijină implementarea unor proiecte și programe educaționale, având un 
departament destinat copiilor cu CES. 
-Elevii sunt susținuți financiar până la vârsta de 25 de ani. 

 
6. Romanian Embassy  

Ultimul obiectiv a fost Ambasada României, unde am avut onoarea de a-i întâlni pe  Domnul 
Comin Onisii, Prim colaborator al Misiunii României la Londra, Mihaela Enache - responsabil de 
relaţia cu şcolile românești, Vali Staicu – responsabil de relaţia cu presa şi comunitatea 
românească, Rodica Răuş - detaşat al Ministerului Muncii, Irina Gheorghiu - psiholog la secţia 
consulară, Veronica Costache - managerul unei şcoli suplimentare de weekend şi Ani Kandel - 
Academia „Pas cu pas”. Tema discuţiei a cuprins problematica integrării elevilor români din 
Anglia, cunoaşterea legislaţiei, posibilitatea realizării unei colaborări cu Casa Corpului Didactic – 
Bucureşti, pentru a asigura sustenabilitatea acestui demers educaţional iniţiat de directorul CCD 
București,  D-nul Gabriel Vrînceanu şi susţinut financiar de Primăria Sectorului 1. 

 

https://www.facebook.com/casacorpuluididactic.bucuresti?fref=mentions
https://www.facebook.com/vrinceanu.gabi?fref=mentions
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Cum apreciaţi activităţile realizate în timpul mobilității ? 

“Nu poti invata un om, il poti doar ajuta sa invete” Galileo Galilei 
Din activitatile realizate, am constatat ca exista un echilibru intre cele trei forme ale educatiei 
formale/nonformale/informale, acentul punandu-se pe educatia nonformala. Educatia nonformala nu 
este o activitate lipsita de efect formativ ci trebuie inteleasa ca o realitate educationala mai putin 
formalizata: 
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✓ ofera o utilitate practica imediata cunostintelor invatate  
✓ se desfasoara in contexte diverse  
✓ cadru de invatare si continut lejer  
✓ foloseste metode care stimuleaza implicarea si participarea tinerilor  
✓ are o structura si o planificare flexibila  
✓ procesul invatarii este optional/facultativ si este orientat spre participant   
✓ evaluarea in cadrul educatiei nonformale este realizata de cel care invata  
✓ autoritatea este aleasa de catre membrii grupului, nu este impusa  
✓ stimuleaza formarea relatiilor interumane informale (realatia lucratori de tineret – 

participant nu este formalizata). 
 Cea mai mare diferenta intre educatia formala si nonformala este metoda folosita. 

 
2.1.3. După vizită: 
 

În ce măsură au fost atinse obiectivele mobilității și ce activități veți organiza în baza participării 
dvs la mobilitate? 

a) Atingerea obiectivelor:  
Obiectivele au fost atinse în mare măsură. 

b) Organizare activități de follow-up:  
Diseminarea informațiilor însușite în urma vizitei de studiu 
Realizarea unor prezentări PPT de informare 
Mese rotunde pentru prezentarea proiectului 
Crearea unei rețele de comunicare între școlile implicate 
 

c) Activități care să producă schimbări la nivelul instituției pe tematica mobilității 
Pentru cadrele didactice 

• Workshop-uri pe tematica dată 

• Întâlniri la nivelul fiecărei comisii 

• Popularizarea în mediul on-line 

• Implementarea metodelor nou însușite în activitatea didactică 

• Reamenajarea unor spații școlare pentru desfășurarea unor activități 
extracurriculare 

 
Pentru elevi 

• Aplicarea metodelor nou învățate în procesul de predare-evaluare 

• Organizarea unor activități extrașcolare și extracurriculare 

• Colaborarea cu ONG-uri sau cu voluntari pentru a asista profesorii la ore, 
in clasele in care exista elevi cu CES 

 
Parteneriate pe care le veți iniția pe tematica mobilității:  

• Parteneriate cu școlile implicate 

• Parteneriate cu Organizații care sprijină copiii cu CES 

• Colaborări ulterioare cu partenerii externi 
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2.1.4. Dificultăţi întampinate (dacă este cazul): 
 

Descrieţi orice dificultate întâmpinată înainte sau în timpul mobilității: 

Nu este cazul. 

 
3. Sugestii şi comentarii: 
 

Vă rugăm să ne furnizaţi orice sugestie şi comentarii de îmbunătăţire în ceea ce priveşte 
mobilități viitoare, inclusiv propuneri de tematici sau de parteneri: 

• Metode inovative de predare-învățare-evaluare pentru elevii cu CES 

• Instrumente și tehnici pentru crearea de materiale educaționale  
multimedia 

 
4. Elemente de conformitate: 
 

Prezentul raport a fost completat ca urmare a participării la mobilitatea organizată de Casa 
Corpului Didactic București. 

Completare raport 
Data:12.06.2018 
Locul:SCOALA GIMNAZIALA NR: 192 
Numele, prenumele şi funcţia : 
TANASE MARIANA – director 
BARBU VIORICA – director adjunct 
Semnătura Raportorului: 

Validare raport 
Data: 
Locul: 
Numele, prenumele şi funcţia 
Coordonatorului de mobilitate  CCD-
București: 
 
Semnătura  Coordonatorului CCD: 
 

 
 
 

Director CCD-București 
Vrînceanu Gabriel Narcis 

 
 
 
 

 
 
 
 


