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Curajul de a trece peste obstacole  
 

 
 

Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea în parteneriat cu Asociaţia „Raza Soarelui-

Sunlight” și Liceul de Artă „George Georgescu” Tulcea a organizat tabăra tematică „Curajul de a 

trece peste obstacole”, în perioada 25-28 iulie 2022. Tabăra tematică a avut ca scop încurajarea 

participării şi solidarităţii sociale tulcene în vederea combaterii excluziunii sociale prin folosirea 

unor metode nonformale de petrecere a timpului liber. În această perioadă, elevii cu dizabilități au 

desfășurat activităţi de învăţare în context nonformal, sprijiniți de profesori și voluntari de la Liceul 

de Artă „George Georgescu” Tulcea : 

-copiii au fost încurajați să dedice timp traforajului și au primit înapoi curaj, rabdare, nivel 

de concentrare mai bun și o mână mai sigură pentru a trafora.  
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-atelier de comunicare: „Curajul de a comunica”; 

-competiţii sportive: „Curajul de a câştiga”; 

-lucrul în echipă: „Curajul de a lucra împreună”; 

-dezvoltare de abilităţi, activităţi gospodăreşti: „Curajul de a trece peste obstacole”; 

-povești, artă, scenete, teatru, atelier tematic creativ: „Curajul descoperit în poveştile 

copilăriei”. 

 

 
 

Toate declaraţiile forurilor mondiale în domeniul educaţiei evidențiază garantarea deptului 

la educație pentru toți copiii.  



Convorbiri  didactice  Nr. 31/august 2022 
 

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  TULCEA 
 

 

3 

Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului (1989) precizează faptul că „Toţi copiii au 

dreptul la educaţie. Acest drept trebuie să fie asigurat progresiv și pe baza egalităţii de șanse.” 

Regulile Standard pentru egalizarea şanselor persoanelor cu handicap (1993) recomandă 

ca autorităţile din domeniul învăţământului general să fie responsabile pentru educarea persoanelor 

cu dizabilităţi, în contexte integrate. (Regula a 6-a-Educaţia) Această educaţie trebuie să fie o parte 

integrantă a sistemului naţional de:  

 planificare a învăţământului,  

 dezvoltare a curriculum-ului,  

 dezvoltare a organizării şcolare.  
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