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Adoptarea experiențelor studentului în lumea digitală.

.Incluziunea necesită ca profesorul să creadă că toți elevii au ceva de important de
oferit în clasă și că într-adevăr suntem mai bine să învățăm împreună. Cu această
carte electronică sperăm să realizăm în:

1.
    2. Îmbunătățirea practicilor de incluziune și promovarea incluziunii digitale în
școlile partenere
     3.Promovarea echității și incluziunii în educație, permițând învățarea de calitate
pentru toți
Cartea E este un mod creativ de a învăța, combinând abilitățile TIC și creând ceva
nou.
În timpul creării acestei cărți electronice, studenții din România, Polonia, Turcia,
Portugalia și N. Macedonia au putut să-și lărgească experiența, să își folosească
imaginația, să accepte diferențele dintre ei, să colaboreze dezvoltând abilități
interculturale, sociale și de comunicare.
Au învățat că este bine să fii diferit, toată lumea merită șanse egale să învețe, să se
joace, să trăiască. Au avut șansa să creeze ceva nou, să le arate celorlalți că
ÎMPREUNĂ pot reuși și să creeze o lume MAI BUNĂ.
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Declarația unui elev de la școala
primară SEN „D-r Zlatan Sremec„
-Skopje

„Ca  participant  la
activități le

proiectului ,  pot  spune
că ,  înconjurat  de  toți
copii i  participanți i  la
proiect ,  m-am  simțit
l iber  să  f iu  eu ,  m-am
simțit  acceptat  și

fericit . ”



Toate  activități  și  ateliere  de  lucru ,  au  inclus  atât  copii  cu
dizabil ități ,cât  și  fără .

 

Munca  lor  împreună ,  colaborarea ,

ne-au  arătat  că  incluziunea  este  importantă  pentru  creșterea
umană ,  construind  un  spațiu  nou ,  mai  bun  pentru  toată  lumea .

 

Putem  f i  mai  incluzivi   începând  de  la  noi .
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PRIETENIE FĂRĂ PREJUDECĂȚI

„ Îmi place foarte mult să fiu cu alți  copii ,  să lucrez
împreună, să mă joc, să mă distrez”. a

spus Denis, un elev de clasa a doua la Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă-Tg-Jiu
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"Cel  mai  bun  lucru
este  ca  toți  copii i  să

zâmbească .  Mi-a
plăcut  foarte  mult  să

desenez  copii  zâmbitori
din  toată  lumea " ,  a  spus

Ana ,  elevă  la  Centrul  Școlar
pentru  Educație  Incluzivă

Tg-Jiu
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Elevi i  au  avut  parte  de  o
experiență  nouă ,  au  învățat  și  au
dezvoltat  prietenii  fără
prejudecăți ,  și-au  îmbunătățit
abil ități le  digitale  și  au  vorbit
despre  incluziunea  socială .

Acestea  sunt  mărturi i  ale
studenți lor  de  la  Zespół  Szkół
Mechanicznych  din  Namysłów
(Polonia )

 

„ În  februarie  2020  am  călătorit
în  Macedonia  pentru  a  participa
la  întâlnirea  cu  elevi i  din  școli le
partenere .  A  fost  o  mare
oportunitate  pentru  noi  să  ne
integrăm ,  să  aflăm  ce  înseamnă
dizabil itatea  f izică ,  cu  ce
dif icultăți  se  confruntă
persoanele  cu  dizabil ități
și  ce  putem  face  pentru  a  le
ușura  viața .

 A  fost  o  lecție  foarte
importantăpentru  noi .  ”



„  Anual  organizăm  la  școala  noastră
Ziua  Limbilor  Străine .  Elevi i  pregătesc

feluri  de  mâncare  din  diferite  țări
europene ,  postere  și  prezentări  video .

Apoi  are  loc  competiț ia  l ingvistică .  În
acea  zi ,  la  școală  se  poate  vorbi  doar
engleza  sau  germana .  Ne  distrăm

foarte  tare !  „
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„ În  f iecare  an ,  înainte  de
Crăciun ,  elevi i  se  întâlnesc
la  școală  pregătesc  feluri

de  mâncare  specif ice
Crăciunului ,  primesc  și  fac

cadouri ,  cântă  colinde
împreună  și  pregătesc
spectacolul  despre
nașterea  lui  Hristos .  

Cel  mai
important  este  că  putem
petrece  un  t imp  minunat

împreună .  ”



Elevi i  cu  nevoi  educaționale  speciale  se  simt  adesea
izolați  din  punct  de  vedere  social  și  au  dif icultăți  în  a  se

împrieteni  cu  colegii .  Dezvoltând  abil ități  sociale  cheie ,  acești
copii  pot  dobândi  la  fel  de  mulți  prieteni  ca  și  colegii  lor  de

clasă .

Pentru  copii i  de  pe  ambele  părți  ale  acestor  relați i ,  a
învăța  cum  să  f ie  empatici  este  o  abil itate  de  viață  valoroasă  pe

care  o  vor  purta  cu  ei  până  la  maturitate .
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DEZVOLTAREA  COMPETENȚELOR  DIGITALE

         "  Colegul  meu  este  într-un  scaun  cu  roti le .  Cel  mai
bunprieten  al  său  este  computerul .  Am  vrut  să- l

desenez !  " ,  a  spus  Bianca ,  elevă  la  Centrul  Școlar  pentru
Educație  Incluzivă  Tg-Jiu .
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" Îmi  place  să  vorbesc  mult  cu  prietenii  mei  și  de  aceea  ador
Facebook-ul  " ,  a  spus  Ionela ,  elevă  la  Centrul  Școlar  pentru

Educație  Incluzivă-Tg-Jiu
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"Mi-a  plăcut  să  desenez  cu
noul  meu  prieten ,  pe  care

l-am  întâlnit  astăzi  la
activitate .

Ne-am  distrat ,  iar  desenul
nostru  este  cel  mai

frumos " ,  a  spus  Mihai ,  elev
la  Centrul  Școlar  pentru

Educație  Incluzivă-Tg  –Jiu .

 ATELIER  INCLUZIV

"  Îmi  place  foarte  mult
fotbalul  și  aș  vrea  să  mă  joc
cu  toți  copii i  din  cartier .

Uneori  mă  vor  în  echipă  și
sunt  foarte  fericit ,  alteori
nu  mă  vor  și  sunt  foarte

trist " ,  a  spus  Andrei ,  elev  la
Centrul  școlar  pentru

educație  incluzivă . -Tg-Jiu  . .
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Incluziune  socială  

 YILDIZ  ENTEGRE  MESLEKİ  VE  TEKNİK  ANADOLU  LİSESİ

Ca  parte  a  campaniei  de
incluziune  socială  în
școala  noastră ,  am

organizat  o  petrecere
cu  ocazia  zilei  de  naștere  a
unei  doamne  de  80  de  ani

din  cartierul  nostru .

Betül  ȘATIR  12-E

Părinți i
ș i  elevi i  cu  venituri

mici ,  au  urmărit  o  piesă
de  teatru  împreună ,  ca

parte  a  campaniei
noastre  de  incluziune

socială .  

Simge  ȘAHİN  12-F
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PRIETENIA  -

YILDIZ  ENTEGRE
MESLEKİ  VE

TEKNİK  ANADOLU
LİSESİ

„Viata
este  mai  buna  cu
prieteni .  Am  avut
prieteni  foarte
buni  în  t impul

Proiectului
nostru .  ”  Seher
OSKAN  12-E
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“Este
 întotdeauna

bine  când  ești  cu
prietenii  tăi ”  

 Bilal  SANAT  9-B



Prietenia  este  cea  mai  mare  declarația  .  O  mulțime  de  oameni
sunt  îndrăgostiț i ,  dar  nu  sunt  prieteni .  Mulți  oameni  sunt  rude
și  nu  sunt  prieteni .  Mulți  oameni  lucrează  împreună ,  dar  nu

sunt  prieteni .  
Puteți  aprecia  sau  admira  pe  cineva ,  dar  asta  nu- l  face  prieten .
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COMPETENȚE  DIGITALE

„ „ În  calitate  de  elevi  la
secția  radio-TV ,

experimentăm  f iecare
etapă  a  produceri i  unui
program  TV ,  iar  asta  ne
dă  curaj  să  facem  mai

multe  și  în  viața  reală ”  Mert
ÖZEN  11-B

Votăm
reprezentantul
studenți lor  pe

platformele  digitale .

Yaren  TOMAKİN  din  11-F
spune

„Prin  această  metodă
obținem  rezultatele

imediat  și  este  atât  de
interesant ! ”
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“ În  studioul  nostru  de
televiziune  ne

pregătim  propri i le
programe .  „

 

Yusuf  POLAT   11-B

Avem  plăci
intel igente  în

f iecare  clasă  care
sunt  conectate  la

internet .

 „Unele  lecți i  sunt
mai  plăcute  cu

tablele  intel igente  și
ne  dezvoltăm

competența  digitală
cu  ele . ”

 Sıla  Demirel  9-B
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Imaginile  din  această  carte
electronică  sunt  create  de

participanți  în  t impul
activități lor  proiectului  nostru .

Am  putea  învăța  multe  de  la
creioane ;unele  sunt  ascuțite ,  unele

sunt  drăguțe ,unele  sunt  plictisitoare ,

în  t imp  ce  altele  strălucitoare ,  unele
au  nume  ciudate ,  dar  toate  au
învățat  să  trăiască  împreună

în  aceeași  cutie .

Nu  ar  trebui  să  conteze  cât  de  încet
învață  copii i ,  atâta  t imp  cât  î i
încurajăm  să  nu  se  oprească .

Indiferent  cât  de  incluzivi  lucrăm
pentru  a  f i ,  putem  face  întotdeauna

mai  mult .Ne  putem  descurca
întotdeauna  mai  bine .
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Incluziunea  este  o
oportunitate  de  a  veni  împreună  mai

degrabă  decât  de  a  se  îndepărta .

Una  dintre  cele  mai
elementare  nevoi  ale

noastre  este  să  avem  acel
sentiment  de  apartenență .

Toți  vrem  să  f im
incluși ,  iubiți  și  respectați .
Și  cu  toți i  vrem  să  simțim  

importanța  contribuți i lor
noastre .  Țoți  ne  dorim  să

avem  prieteni .
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Și  cu  toți i  avem  în  noi  puterea  de  a- i   ajuta  

 cei  din  jurul  nostru .

Când  depunem  efortul  de  a  înțelege  punctele  de  vedere  ale
celorlalț i ,  dea- i  include  și  de  a  le  oferi  prietenia  

celor  diferiț i  de  noi  ,  cu  toți i  devenim  mai  buni
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Când  educația  incluzivă  este
pe  deplin  înțeleasă ,

abandonăm  ideea  că  toți  copii i
trebuie  să  f ie  „normali ”  pentru
a  oferi  ceva   lumii .  Începem  să

privim  dincolo  de
modalități le  t ipice  de  a  deveni
membri  valorosi  ai  comunități i
ș i ,  făcând  acest  lucru ,  începem

să  ne  dăm  seama  că ,  

 obiectivul   de  a  oferi  tuturor
copii lor  o  esență

autentică  de  apartenență ,  este
realizabil .

Cu  toți i  suntem  diferiț i ,  dar  suntem  cu  toți i
unici .  Viața  ar  f i  plictisitoare  fără  diversitate .  Gândește-te  cât  de

distractiv  și  interesant  este  să  mergi  să  explorezi  alte  părți  ale  lumii .
Pentru  a  afla  despre  alte  culturi  și  a  asista  la  frumusețe  în  diferite  culori
ale  pieli i  și  trăsături le  feței .  Majorități i  oamenilor  le  place  varietatea  în

alte  părți  ale  vieți i  lor ,  cum  ar  f i  mâncarea ,  hainele ,  hobby-uri le  și
interesele ,  dar  totuși ,  se  așteaptă  ca  și  umanitatea  să  f ie  la  fel .  Dar  nu

funcționează  așa .  Chiar  și  animalele  și  insectele  vin  într-o  serie  de
specii  diferite ,  așa  funcționează  lucruri le .
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Vrem o cultură care să
includă toată lumea și în

care toți cei care se
alătură simt că au

oportunități de a reuși și
de a crește.

Trebuie  să  ne  oferim
reciproc  spațiu  pentru
a  crește ,  a  f i  noi  înșine ,

pentru  a  ne  exercita
diversitatea .  Trebuie  să
ne  acordăm  reciproc
spațiu ,  astfel  încât  să
putem  oferi  și  primi

lucruri  atât  de
frumoase  precum  idei ,
deschidere ,  demnitate ,

bucurie  și  incluziune .
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Un  erou  este  un  individ  obișnuit
care  găsește  puterea  de  a

persevera  și  de  a  îndura  în  ciuda
obstacolelor  copleșitoare .

Vei  face  diferența .

De  multe  ori  nu
va  f i  imens ,  nici
măcar  nu  va  f i
v izibil .  Dar  va
conta  la  fel .

Un  erou  adevărat  nu  se  măsoară  după  mărimea  puteri i  sale ,  ci
prin  puterea  inimii  sale .

Unii  oameni  nu  cred  în
supereroi ,  dar  nu  și-au

întâlnit  mama .

Voi  vorbi  pentru  t ine ,  voi
lupta  pentru  t ine ,  te  voi
susține ,  voi  pleda  pentru

tine ,  pentru  ca  într-o  zi  să  o
poți  face  pentru  t ine .

                                                                                   

MAMA
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Diversitatea  este  să  stai
la  masă  Incluziunea  înseamnă  aavea  o  voce  

Apartenența  înseamnă  a  avea  vocea  asta  auzită !
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La  f inal  am  fost  de  acord  cu  toți i
„Doar  împreună  putem  face  lumea  un  loc  mai  bun ,  care  să

ne  includă
pe  toți  în  ea . „

 

ÎMPREUNĂ  PENTRU  MAI  BINE
 

 

Martie   2020


