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Această VIZITĂ DE STUDIU a fost finanțată
din fondurile europene,
prin intermediul ANPCDEFP București
Participant finanțat: prof. Anelia Cibu
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Sibiu

Organizator:
Istituto Comprensivo III of Udine (Italy)
Participanți finanțați:
- din Austria: 1
- din Cehia 1
- din Germania: 1
- din Grecia: 1
- din Irlanda: 1
- din România: 2
- din Spania: 2
- din Suedia: 1
- din Turcia: 2

DIN CADRUL VIZITEI:
Întâlnire cu
Inspectorul Școlar Regional
Dl. Luigi Torchio
Tema: Preventing early school
leaving: opportunities and
threats in the Italian school
system and in the Region

Întâlnire de discuții
cu primarul orașului Udine,
Dl. Furio Honsell

Studierea SISTEMELOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
din cadrul celor 10 țări participante:

Prezentarea Proiectului CIRCOCENTRO
din cadrul Scuola Secondaria di 1 grado
“Piazza Garibaldi” Udine, Italia
Clubul ”Circocentro” constitue un mediu incluziv pentru elevii de la Scuola Secondaria
di 1 grado “Piazza Garibaldi”. Scopul activităților de la ”Circocentro” este de a-i ajuta pe elevi să
câștige încredere în forțele proprii și să devină mândri de ei înșiși, de a comunica unii cu alții, de a
învăța să respecte reguli de grup, de a coopera etc. Obiectivul major al proiectului îl constitue
corectarea comportamentelor negative la elevi și încurajarea acestora de a veni constant la
școală.
S-a pornit de la ideea că acei elevi foarte problematici pot deveni elevi buni și foarte
buni. În cadrul activităților de la ”Circocentro” elevii învață elemente de circ: balans pe diferite
obiecte, piramide, jonglerii etc. Elevii efectuează exerciții atât individual cât și în echipe. Proiectul
a debutat în urmă cu doi ani la inițiativa unei studente din Udine și s-a dovedit deosebit de
eficient în educarea unui grup de elevi cu grave probleme de comportament din școală.

Întâlniri tematice în cadrul Universității din Udine:
Seminar & workshop:
Develop scientific competences:
physics as experiential learning
- cu Prof Dr. Alberto Stefanel

Seminar:
Alliance between formal and informal education to
prevent early school leaving. The case of young
immigrants
- cu Drd. Davide Zoletto and Drd. Luisa Zinant

Workshop:
Sports for social inclusion: the project
"Non uno di meno"
- cu prof. Marta Cesare, Maria Piani și
echipa de proiect

VIZITĂ LA INSTITUTUL TEHNIC INDUSTRIAL
”ARTURO MALIGNANI” UDINE

OBIECTIVE ATINSE ÎN CADRUL VIZITEI:
- dobândirea de competențe în aplicarea unor protocoale
și măsuri de prevenție și diminuare/înlăturare a
abandonului școlar, folosite cu succes în alte țări;
- familiarizare cu sistemele de învățământ ale celor 10 țări
participante;
- instrurie în legislația europeană privind prevenirea și
reducerea abandonului școlar în cadrul țărilor membre
UE;
- instrurie în legislația europeană privind drepturile
copilului, cu accent pe dreptul la educație indiferent de
etnie, context socio-familial etc.

