
DICO+, Conferinţa de diseminare – o abordare incluzivă a învăţării prin cooperare 

 

În perioada 6-7 iulie 2021, la Universitatea din Cordoba, Spania, s-a desfăşurat Conferinţa de 

diseminare/ Eveniment de multiplicare din cadrul proiectului «Dispositifs inclusifs de coopération» 

(Inclusive cooperation training system), nr. 2018-1-FR01-KA201-047904, finanţat cu sprijinul financiar al 

Comisiei Europene, prin Programul Erasmus+, acţiunea cheie 2, parteneriate strategice, Educaţie școlară, 

proiecte pentru susţinerea inovării.  

Conferinţa a fost moderată de Prof. Brigitte Gruson (Inspe de Bretagne – Franţa)  şi de Prof. Elena 

Gómez-Parra (Universitatea din Córdoba – Spania). În cadrul expunerilor şi atelierelor de lucru, au fost 

abordate teme precum: implementarea proiectului DICO+, site-ul proiectului, învăţarea prin cooperare – 

activităţi şi impact, dezvoltarea abilităților de cooperare ale elevilor în învățarea la distanță, analiza 

interculturală a parteneriatului strategic DICO+, importanța sarcinii de lucru în învățarea cooperativă, 

prezentarea instrucțiunilor și implicarea elevilor: un aspect important pentru o abordare incluzivă a învățării 

prin cooperare, implementarea unui studiu de lecție de limba engleză (învățământ primar), reflecție asupra 

incluziunii tuturor elevilor și asupra cooperării în însușirea unui concept matematic complex, cooperarea – 

cheia proiectelor europene, scrierea prin cooperare în şcoală, modul în care studiul lecțiilor și colaborarea 

în activitatea de predare susțin formarea profesorilor, utilizarea Moodle ca resursă colaborativă pentru 

învățarea online în timpul focarului COVID-19. 

A fost amenajată o expoziţie în cadrul căreia participanţii din organizaţiile partenere au expus materiale 

create în cadrul proiectului sau care promovează învăţarea prin cooperare.  

 

Proiectul este coordonat de Université de Bretagne Occidentale din Rennes şi este implementat în 

parteneriat cu universităţi şi instituţii educaţionale din Olanda, Franţa, Italia, Lituania, Spania, Ungaria şi 

România, în perioada 2018-2021. 
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