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∗ In perioada 22-26 Aprilie 2013 am participat la Vizita de studiu “Steps
towards inclusion and social cohesion”, Albacete/Spania.
∗ 13 participanti din: România, Marea Britanie, Irlanda de Nord,
Germania, Olanda, Ungaria, Polonia, Slovenia, Italia, Franta.
∗ Tema: educatia incluziva si scaderea abandonului scolar.
∗ Au fost prezentate sistemele de invatamant din tarile din care au
venit participantii, am vizitat unitati scolare primare, gimnaziale si
vocationale.
∗ Prezentările participantilor s-au focalizat pe exemple de bună
practică transferabile.
Am impartasit cu ceilalti colegi europeni metode si impresii despre
integrarea copiilor dezavantajati si despre educatia incluziva, am
intalnit specialisti si parinti ai copiilor care provin din medii socioculturale dezavantajate.

A fost un program foarte bine organizat, cu vizite in diferite unitati
scolare primare, gimanziale si vocationale(6), la institutii din
comunitate (Primaria), ONG-uri. Ca urmare a vizitelor si discutiilor am
observat startegiile de abordare a incluziunii sociale, bunele practici,
modalitatile prin care se integreaza copiii cu dificultati, implicarea
parintilor si voluntarilor in activitatile scolii.
Am fost impresionati de abordarea educatiei incluzive in scoala ”LA
PAZ”, Albacete, asezata într-un cartier marginas al orasului, locuit de
oameni fara loc de munca sau care aveau diverse probleme sociale si de
integrare sociala. Scoala trebuia inchisa datorita abandonului scolar in
masa si din cauza problemelor grave în relațiile dintre personalul scolii
și comunitate.
Cerand o a doua sansa după o schimbare completă a personalului,
școala a adoptat abordarea “learning communities" de predare, care se
implementeaza în 130 de școli din Spania. Ea se bazează pe metode
interactive de lucru cu elevii, implicarea părinților și a organizatiilor nonprofit, în procesul de învățare.

Prin implicarea părinților și includerea lor în deciziile școlii
rezultatele elevilor au crescut în mod constant și relațiile cu
comunitatea s-au îmbunătățit în mod semnificativ.
Cea de a doua scoala care ne-a impresionat este ”CEIP San
Fulgencio”, un colegiu bilingv de stat spaniol –englez, unde putea fi
inscris orice elev, indiferent de mediul din care provenea. Urmand
modelul scolii ”LA PAZ” a deschis portile tuturor copiilor care doreau
sa invete in cele doua limbi si au implicat parintii si voluntari in timpul
activitatilor. De asemenea pentru a exista o comunicare benefica
intre scoala –comunitate au infiintat un Club de lectura al parintilor,
unde parintii se intalneau si discutau pe marginea subiectelor unor
carti.
De asemenea pentru a motiva copiii sa invete engleza si a le dezvolta
abilitatile lingvistice, de comunicare si de socializare si de a intari
relatiile cu comunitatea au infiintat un post radio in scoala.
Pe parcursul Vizitei am remarcat bunele practici referitoare la
implicarea parintilor, implicarea autoritatilor si a faptului ca suntem
parteneri egali in educatia copiilor lor.
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