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MANAGEMENTUL CURRICULUMULUI ȘI  

APLICAREA PRACTICILOR INCLUZIVE PRIN PROIECTE EDUCAȚIONALE 

 

Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea este singura instituţie de învăţământ care asigură 

servicii educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi servicii educaţionale de sprijin 

pentru elevii cu cerinţe educative speciale integraţi în şcolile de masă din judeţul Tulcea. Misiunea 

Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea este de a asigura elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 

dezvoltarea autonomiei personale şi formarea unor abilităţi de bază, ca premise ale integrării sociale, 

în funcţie de potenţialul individual şi în corelaţie cu standardele de calitate pentru învăţământul 

special. Şcoala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea este o instituţie modernă care îşi propune să 

promoveze programe educaţionale centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive, având ca 

ţintă  Cunoaşterea, luând ca aliat  Colaborarea, urmărind ca rezultat Dezvoltarea. 

Iniţierea elevilor în utilizarea calculatorului şi a tehnologiilor moderne este realizată în 

cadrul proiectelor derulate de şcoală în parteneriat cu asociaţii şi fundaţii care vin în sprijinul şcolii 

şi al copiilor:  
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Proiectul „Curajul de a trece peste obstacole”, a fost derulat de Asociaţia „Raza Soarelui-

Sunlight”, Asociaţia „Mâini Întinse” în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea, 

co-finanţat de Primăria Tulcea, în perioada 1 iunie 2014-30 noiembrie 2014. 

Scopul Proiectului a constat în: 

Încurajarea participării şi solidarităţii sociale tulcene în vederea combaterii excluziunii 

sociale prin folosirea unei metode nonformale de petrecere a timpului liber. 

În cadrul proiectului a fost organizată la Centrul Sunlight din Dunăvăţu de Jos, judeţul 

Tulcea, tabăra tematică în care s-au desfăşurat activităţi de învăţare în context nonformal: 

-iniţiere în utilizarea calculatorului, cu sprijinul elevilor voluntari. 

-atelier de comunicare: „Curajul de a comunica”; 

-competiţii sportive: „Curajul de a câştiga”; 

-iniţiere în fotografie: „Descoperind natura curajoasă”; 
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-lucrul în echipă, crafturi pentru expoziţie: „Curajul de a lucra împreună”; 

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

- povesti, artă, scenete, teatru: „curajul descoperit în poveştile copilăriei”. 

Proiectul „Cum să devin independent?” a fost derulat de Asociaţia „Raza Soarelui-

Sunlight” în parteneriat cu Liceul de Artă „George Georgescu” şi Şcoala Gimnazială Specială Nr. 

14 Tulcea, co-finanţat de Primăria Tulcea, în perioada 1 iunie 2018-30 noiembrie 2018. 

Scopul Proiectului a constat în: 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi adaptabilitate socială a copiilor cu dizabilităţi prin 

acţiuni de sprijin în vederea creşterii calităţii vieţii acestor copii şi menţinerea în comunitate a 

persoanelor în dificultate. 

 Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au fost: 

- Eveniment deschidere proiect - 25 iunie 2018 
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- Sesiuni de selecţie a beneficiarilor iunie-iulie 2018 

- Ateliere „Lucrăm în echipă”, „Vreau să devin Independent!” ,”Şi eu pot să ajut în 

perioada 14 -17 august 2018; 

- Sesiuni diseminare rezultate; 

- Activitate tematică „Marcarea Zilei Internaţionale a Toleranţei” în cadrul evenimentului 

final la Şcoala Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea. 

Proiectul „Privind spre viitor” a fost derulat de Asociaţia „Raza Soarelui-Sunlight”, 

Asociaţia „Mâini Întinse” în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea, co-finanţat 

de Primăria Tulcea, în perioada 1 iunie 2013-30 noiembrie 2013. 

Scopul Proiectului a constat în: 

 Combaterea excluziunii sociale a copiilor asistaţi social prin crearea de oportunităţi de 

socializare şi petrecere a timpului liber.  

În cadrul proiectului a fost organizată la Centrul Sunlight din Dunăvăţu de Jos, judeţul 

Tulcea, tabăra tematică  „Vreau să învăţ!” unde elevii Şcolii Gimnaziale Speciale Nr. 14 Tulcea au 

învăţat elemente de bază în utilizarea calculatorului şi a internetului ]n context nonformal 

Proiectul „Responsabil  pentru o comunitate mai bună!” a fost derulat de Asociaţia Raza 

Soarelui-Sunlight în parteneriat cu Liceul de Artă „George Georgescu” şi Şcoala Gimnazială 

Specială Nr. 14 Tulcea, co-finanţat de Primăria Tulcea, în perioada 1 iunie 2015-30 noiembrie 2015. 
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Scopul Proiectului a constat în: 

Stimularea implicării active şi responsabile a tinerilor dintr-un liceu tulcean în acţiuni care 

urmăresc cultivarea deprinderilor, competenţelor şi participarea civică efectivă la viaţa comunităţii. 

 Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au fost: 

- Eveniment deschidere proiect la Şcoala Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea; 

- Atelier tematic creativ implicare cu sens civic la Liceul de Artă „George Georgescu” 

Tulcea; 

- Tabără tematică de vară, Centrul Sunlight, Dunăvăţu de Jos; 

- Activitate tematică de prezentare a rezultatelor proiectului - Şcoala Gimnazială Specială 

Nr. 14 Tulcea. 

În iunie 2019, elevii Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea au participat la competiția 

sportivă organizată în cadrul Proiectului educațional „Învăț să fiu campion”, derulat de 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” Constanța și 

Centrele Școlare pentru Educație Incluzivă Constanța. Activitățile desfășurate au avut ca scop 

promovarea calităților sportive ale copiilor cu dizabilități și susținerea integrării acestora în 

comunitate. 

 
 

În decembrie 2019, Şcoala Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea şi-a pus straie de sărbătoare 

şi a organizat o mare serbare, la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor locale, publice şi 

private din oraşul nostru: D.G.A.S.P.C., Muzeul de Istorie şi Arheologie, Casa Corpului Didactic, 
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Palatul Copiilor Tulcea, Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna”, Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, 

Asociaţia ”Mâini întinse” Tulcea, părinţi şi elevi. Activitatea s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială 

Specială Nr.14 Tulcea, unde s-a derulat un moment artistic plin de emoţie. Elevii, sub îndrumarea 

cadrelor didactice, au prezentat o scenetă prin care au readus în memoria românilor prezenţi, 

personaje istorice, pornind de la Traian şi Decebal, până la Alexandru Ioan Cuza, personalităţi ce 

au avut un rol important la înfăptuirea României de astăzi. De asemenea, elevii au fost foarte 

bucuroşi să interpreteze cântece cu temă patriotică împreună cu părinții, specialiștii cadre didactice 

și invitații în cadrul evenimentului dedicat zilei de 1 Decembrie, Ziua României. “Doamne, 

ocrotește-i pe români” şi “Acasă e România, acasă este glia…” au cântat copiii! 

În perioada 25-28 iulie 2022, în Centrul Sunlight Dunăvățu de Jos, județul Tulcea, școla 

noastră în parteneriat cu Asociația Raza Soarelui-Sunlight și liceul de Arte George Georgescu 

Tulcea va organiza tabăra Creativ.  

Şcoala Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea promovează viziunea cuprinsă în Declarația de la 

Salamanca referitoare la abordarea integratoare a educaţiei:…şcolile trebuie să includă în procesul 

de învăţământ toţi copiii, indiferent de condiţiile fizice, intelectuale, sociale, emoţionale, lingvistice 

sau de altă natură ale acestora”. „Școlile trebuie să includă în egală măsură copiii cu dizabilităţi 

şi pe cei supradotaţi, copiii străzii şi pe cei încadraţi în muncă, copiii aparţinând populaţiilor 

locuind în zone greu accesibile sau ducând o viaţă nomadă, copiii aparţinând minorităţilor 

lingvistice, etnice sau culturale, precum şi copiii provenind din alte zone sau grupuri dezavantajate 

sau marginalizate.” 

 

Bibliografie: 

[1] https://www.reninco.ro/images/Declaratia%20de%20la%20Salamanca.pdf 
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