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INVITAȚIE  

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI  

”Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale” 

 

Stimată doamnă / Stimate domn, 

 Avem deosebita plăcere de a vă invita să luați parte la conferința de lansare a proiectului 

”Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale’”. 

Conferința va avea loc miercuri, 16 septembrie 2015, începând cu ora 12:00, la Hotel ROYAL 

București, B-dul Mircea Vodă nr. 28 (vis-a-vis de Biblioteca Națională a României). 

La conferință sunt invitați să participe directori de școli, cadre didactice, consilieri școlari, 

profesori de sprijin, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, reprezentanți din organizații 

ale societății civile din domeniul educației și incluziunii sociale și reprezentanți mass-media. 

Proiectul ”Parteneriate active pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale 

speciale” este implementat de către Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, în calitate de solicitant, în 

parteneriat cu Casa Corpului Didactic București și Asociația RENINCO Romania.  

Proiectul care va fi derulat în București în perioada iunie 2015- aprilie 2016, este finanțat  în 

cadrul apelului COERENT cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de 

Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Valoarea totală a 

proiectului este de 640.380,51 lei, iar cea a finanțării din granturile SEE de 576.180,51 lei. 

Scopul proiectului este dezvoltarea și implementarea unui set de măsuri de combatere a 

excluziunii sociale și sociale a copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale din București. Acesta 

va viza formarea a 250 profesioniști din învățământul primar și gimnazial din București-Ilfov în domeniul 

dezvoltării practicilor incluzive  pentru copii cu CES, dezvoltarea unor metodologii de lucru și 

instrumente practice pentru profesioniștii din domeniu, completate de o campanie de conștientizare a 

părinților copiilor cu cerințe educaționale speciale cu privire la drepturile acestora. 

Înscrierea la conferință se face printr-un email la adresa bucuresti@fdpsr.ro până la data de 13 

septembrie 2015. Persoana de contact: Angela Sima, expert implementare, telefon 021.2552258/61. 

 

Cu deosebită considerație, 

Simona Carobene,  

coordonator proiecte 
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Conferința de lansare a proiectului 

       16 septembrie 2015, București 

Agenda 

 

11.30-12.00 Primirea și înregistrarea participanților  

12.00-13.30 

Salutul reprezentanților autorităților centrale din domeniu 

Simona Carobene, director executiv FDP - Prezentarea organizației și a proiectului 

Diana Melnic, inspector general adjunct - Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

Aura Stănculescu, director CMBRAE - Situația copiilor cu CES integrați în învățământul 
de masă din municipiul București și județul Ilfov 

Gabriel Narcis Vrînceanu – director Casa Corpului Didactic București  

Prof. Ecaterina Vrășmaș, președinte Asociația Reninco - Abordarea integrată pe 
parcursul incluziunii școlare a copiilor cu CES 

Discuții și întrebări 

 

13,30-14,30 Prânz  

14,30-15,30 Grupuri de lucru paralele (înscriere la începutul conferinței) 

1. Pregătirea cadrelor didactice în vederea incluziunii școlare a copiilor cu CES: lecții 
învățate și exemple de bună practică. Facilitator: Adina Tatu. 

2. Implicarea părinților în procesul de incluziune școlară a copiilor cu CES, provocări și 
exemple de bună practică. Facilitator: Monica Stanciu, voluntar în cadrul FDP.  

3. Profesorul de sprijin: rol și provocări. Facilitator: Florentina Gălbinașu. 

 

15,30 Prezentarea concluziilor grupurilor de lucru în plen. 

16,00 Concluzii și incheiere. 

 

 


