
 

  

La începutul anului școlar 2019-2020 Colegiul Național de Muzică “George Enescu” a 

devenit partener al proiectului “Children’s Social Inclusion and Promotion of Teachers 

Abilities and Sckills” în cadrul Programului Erasmus+ KA2, nr. 2019-1-RO01-KA229-

064018_3. 

   

Alături de coordonatorul proiectului, Grădinița Pisicile Aristocrate din București, și de 

ceilalți parteneri ai proiectului: Școala EB1/PE/C Lombo do Guine, din Calheta, 

Madeira/Portugalia, Grădinița 17o Nhpiagvgeio din Drama/ Grecia și Școala  Namık Kemal 

İlkokulu din Aliaga, Izmir/Turcia, am lansat proiectul în cadrul activității LTT / C1 - Staff 

training events – „Let's make an inclusive friendship!” - desfășurată la București în perioada 

21-25 octombrie 2019. 

În condițiile pandemiei mondiale Covid19, pentru a realiza obiectivele planificate, am 

readaptat la nivel de unitate școlară activitățile propuse inițial în cadrul proiectului. 

Astfel, cadrele didactice care predau la clasele primare și elevii lor au susținut activitățile 

cuprinse în programul proiectului, totodată punând în practică și propuneri proprii sau ale 

partenerilor europeni. 

 



 

În cadrul fiecărei mobilități au avut loc întâlniri de lucru, conferințe, exemple de bune-

practici, vizite de studiu și pentru cunoașterea patrimoniului cultural, activități artistice etc. 

Cea de-a doua mobilitate - C2 – „School inclusion is the first step toward social inclusion”, 

s-a desfășurat în Calheta - Madeira, Portugalia, în perioada 4 – 8 octombrie 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C3 – „Staff Training event - “New Ways to of counceling parents”,  a avut loc în Aliaga - 

Izmir, Turcia. 

  

 

 



 

 

În perioada 23-27 mai 2022 a avut loc ultima mobilitate a echipei de profesori din 

Colegiul Național de Muzică "George Enescu ", în localitatea Drama din Grecia.  

C4 - Training event - “Teaching and learning regarding inclusive methodologies". 

Drama, Greece  

 

 



Proiectul Erasmus fost o experiență foarte plăcută și instructivă ce se va dovedi utilă 

elevilor, precum și tuturor cadrelor didactice din școala noastră. 

  
 

Întreaga desfășurare a proiectului și alte detalii se regăsesc pe pagina media a parteneriatului 

Erasmus: 

 https://www.facebook.com/groups/2618612481533863/ 
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