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Interviu 
 
Alessandro Mele, Cometa Formazione – Manager General  

 

Puteți oferi o scurtă descriere a dumneavoastră  (cine sunteți și rolul dvs. în cadrul 
Cometa și al proiectului GIVE)? 

Sunt președintele și directorul general al Cometa Formazione, organizația principală 
din cadrul proiectului GIVE. Sunt un aventurier al vieții, descoperind mereu cum viața 
mă provoacă pe mine și pe colegii mei în activitatea de zi cu zi. Mai presus de toate, 
sunt un adept al învățării pe tot  parcursul vieții și urmăresc permanent dezvoltarea 
mea personală și profesională. 

 

Care sunt principalele provocări cu care se confruntă Cometa atunci când vine 
vorba de educație/loc de muncă incluziv? 

Am sugerat abordarea de excelență incluzivă ca cea mai bună modalitate de a aborda 
provocarea incluziunii atât la locul de muncă, cât și în mediul de formare. Dacă nu se 
urmărește excelența, nu se poate realiza incluziunea nici în centrul VET, nici la locul de 
muncă; în același timp, nu există excelență dacă cineva este exclus. Marea provocare o 
reprezintă atitudinea noastră. Credem că toată lumea este unică, toată lumea are o 
valoare infinită, în ciuda oricărui dezavantaj: secretul este să recunoști acea valoare din 
interiorul tău și să o faci să prospere. Aceasta este misiunea pe care o urmărește 
Cometa.  

 

Ați putea să ne spuneți mai multe despre strategia Cometa privind diversitatea / 
incluziunea? Pandemia a adus schimbări?  

Concentrarea pe fiecare elev pentru a-i face să înflorească, necesită un sistem flexibil, 
inovator și agil, atât la nivel didactic, cât și la nivel de management. Personalizarea 
parcursului de formare este factorul care determină abordarea noastră; metodele 
noastre didactice inovatoare au făcut ca formarea să aibă succes pentru grupuri foarte 
diverse de elevi, inclusiv pentru cei cu dizabilități, abilități scăzute sau migranți. 
Pandemia ne-a făcut să consolidăm suportul personalizat, chiar dacă numai prin 
intermediul canalelor digitale, și să adaptăm metodele didactice - dar la bază, metoda 
rămâne neschimbată. 

 

Cometa s-a implicat în proiectul Give. Cum vedeți colaborarea și cum contribuie 
partea de advocacy la incluziunea socială? 
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Incluziunea, pe lângă ecologie și digitalizare, este provocarea noastră comună, 
recunoscută de mai multe instituții internaționale. GIVE va sprijini fiecare partener nu 
numai pentru a-și consolida practicile excelente, ci mai degrabă pentru a genera 
împreună un set de noi cunoștințe, practici, instrumente pentru excelența incluzivă. 
Colaborarea este esențială pentru a face experiențele noastre convergente și pentru a 
produce rezultate care pot fi valabile în diferite contexte. Partea de advocacy vine, 
așadar, ca o consecință firească a muncii noastre: excelența incluzivă este posibilă, 
eficientă, deci de ce nu ar trebui să o împărtășim și să o promovăm peste tot? 


