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Școala Heinrich Böll Frechen, Germania este o
școală specială cu accent pe dezvoltarea
emoțională și socială. În prezent școala are
aproximativ 150 de elevi (12 clase)și 45 de
profesori.
Școala își ghidează demersurile educative
conform Pedagogiei dezvoltării aplicând
abordări terapeutice în concordanță cu
aceasta.





În prezent școala are 98 de elevi , preconizându-se
că numărul lor va crește la 140 până în aprilie 2020.
Elevii au nevoi speciale complexe :tulburări din
spectrul autist, ADHD, întârzieri de vorbire și
comunicare și alte tulburări congenitale, cum ar fi
sindromul Down și sindromul alcoolismului fetal.
Dales school are în prezent 76 de angajați.
Școala pune în aplicare abordarea terapeutică Thrive.
Thrive este un program special de intervenție
pedagogică terapeutică care sprijină sănătatea
emoțională, bunăstarea și abilitățile sociale ale
copiilor , toate acestea fiind necesare pentru învățare.
Se bazează pe cercetarea de ultimă generație în
domeniul dezvoltării creierului copilului.



Janusz-Korczak-Schule este o școală specială
cu accent pe dezvoltarea emoțională și
socială pentru elevii din clasele 1 până la 10.
Toți elevii au nevoie de sprijin în domeniul
dezvoltării emoționale și sociale. În prezent,
aproximativ 190 de elevi cu vârste cuprinse
între 6 și 17 ani sunt înscriși în școală.
Personalul de predare include 70 de persoane
(profesori, educatori sociali, voluntari)





Școala primară Lyuben Karavelov se
caracterizează prin faptul că elevii sunt de
origine etnică mixtă (predominant rromi). Școala
se concentrează pe integrarea cu succes a
minorităților etnice în comunitatea școlară și
creșterea motivației lor de integrare în procesul
educațional, precum și creșterea motivației
părinților și familiilor copiilor minorități etnice
pentru a implementa un proces de integrare mai
eficient, devenind participanți activi la viata în
scoala.
Școala are peste 400 de elevi cu vârste cuprinse
între 5-13 ani.







.

În mediul școlar, există diverse tipuri de relații legate
de atașament, care sunt condiția prealabilă a
educației școlare. Proiectul are drept scop central
îmbunătățirea relațiilor în mediul școlar.
Astfel fiecare activitate de predare/invațare/formare
se va focusa pe imbunătățirea unui anumit tip de
relație în mediul școlar . Școala gazdă va prezenta
propriile strategii de îmbunătățire a relaționării iar
școlile partenere vor avea prezentări în ce privește
dezvoltarea acestor tipuri de relații în școlile lor.
După finalizarea mobilităților cadrele didactice
participante vor implementa elemente din noile
strategii în școlile lor







Profesorii din școlile partenere vor învăța elementele
de bază ale modului în care Școala Janusz Korczak
promovează relaționarea adecvată dintre angajați.
În ultimii ani, școala a dezvoltat metode noi ,
structuri de echipă în clase, modalități de
supraveghere a relațiilor între angajați, consiliere în
cazuri de dispute colegiale, vizite în echipă și altele.
Metodologia a dus la dezvoltarea unei abordări
comune, a unei atitudini pedagogice comune și a unei
abordări convenite în grup pentru încălcarea
regulilor.
Aceste și alte elemente duc la un nivel ridicat de
identificare a angajaților cu școala, obiectivele și
misiunea acesteia, precum și la o relație educativă de
încredere și intensă între angajați.

Modalități de consolidare a relațiilor de tip profesorprofesor utilizate de parteneri
 a) Școala Heinrich Böll: ,,Lucrăm împreună pentru a
dezvolta idei creative,, , tehnici de coeziune a grupului.
 b) Dales School: dezvoltarea respectului de sine al
angajaților . Programul STELE
 c) CSEI „Cristal”: Idei pentru jocuri informale de construire
a echipei ,îmbunătățirea relațiilor și creșterea performanței
personalului didactic.
 d) Școala primară „Luben Karavelov”: Prezentarea
activităților bianuale de team building pentru întregul
personal didactic al școlii





a) Oaspeții vor învăța cum poate fi folosit înotul senzorial ca mijloc de
întărire a relațiilor profesor-copil. Înotul senzorial necesită o relație de
durată între copilul cu dizabilități și intervenționist (terapeut). În primul
rând, copilul trebuie să înțeleagă noul mediu, apa, apoi să fie încurajat
să-l descopere. Le oferim copiilor timp să aibă încredere în partenerul
lor. Experiența a arătat că atunci când înotul este practicat într-un bazin
adânc, copilul îl ține pe profesor / terapeut foarte aproape de el, aspect
care favorizează crearea unei relații afective și dezvoltarea comunicării.
b) Melo terapia ca mijloc de consolidare a relațiilor profesor-copil, în
special pentru copiii cu puternice limitări comunicative, mentale,
senzoriale și fizice. Este o punte non-verbală care îi ajută să comunice,
să integreze integrarea senzorială, să exploreze și să distingă
răspunsurile emoționale. Într-un mod structurat, profesorii le pot oferi
elevilor oportunitatea de a se deschide, de a avea încredere în mediu, de
a simți și de a merge pas cu pas într-o etapă ulterioa








a) Școala Heinrich Böll- Programul Freio.
b) Dales School : Tehnici de relaționare cu
elevii
c) Școala Janusz Korczak: Conferințele pentru
copii ca modalitate de implicare a copiilor în
procesul decizional din școală
d) Școala Primară „Luben Karavelov”:
Prezentarea abordării „stimul - răspuns”, ca
modalitate de asigurare a unui mediu de
învățare propice






Prezentarea Programului Thrive
Prezentarea programelor pentru susținerea
familiilor care îi ajută pe părinți să-și
consolideze abilitățile parentale și îi
încurajează să se implice în educația copiilor
lor.
Sănătate mintală și bunăstare. Prezentarea
conceptului de îmbunătățire a sănătății
mintale prin proiectarea adecvată a mediului
de învățare în școală









Școala Heinrich Böll - Procesul de primire a
familiilor din școala
Școala primară „Luben Karavelov”: Prezentarea
săptămânii „Uși deschise”, în timpul căreia
părinții pot participa la cursuri în școală
CSEI „Cristal”: Grupul de susținere a părinților
copiilor cu CES
Școala Janusz Korczak: Comunicarea periodică cu
părinții, discuții și vizite la domiciliu.
Desfășurarea serilor de gătit intercultural pentru
părinți.





Cluburile/grupurile pentru copii (sport, artă,
evenimente școlare ș.a.) ca modalitate de
consolidare a relațiilor de tip copil-copil
Abordarea peer-to-peer, care urmărește să
implice elevii de succes să ajute elevii mai
slabi, prin compensarea conținuturilor
neînțelese, pregătirea temelor etc.







a) Școala Heinrich Böll: Jocul nu este doar un joc
- Proiectarea educațională a situațiilor de joc în
săli de învățare și testare pentru cultivarea unor
relații durabile cu semenii (aspecte spațiale,
structurale și metodologice)
b) Școala Dales: Abilități sociale și emoționale la
elevii cu CES
c) Școala Janusz Korczak: Curtea copiilor. Tehnici
de diminuare a comportamentelor nedorite .
d) CSEI „Cristal”: Poveștile terapeutice și valoarea
lor pentru reducerea violenței școlare și
îmbunătățirea relațiilor copil-copil.







Prezentarea Programului dezvoltare și educație ETEP
Regulile pot reprezenta cadrul de funcționare al unei
comunități care îi conferă stabilitate în viața de zi cu
zi și creează încredere prin fiabilitate. Pentru ca acest
lucru să se întâmple, este necesar ca regulile să fie
înțelese, acceptate și, mai ales, trăite de toți membrii
comunității.

Pentru a face acest lucru posibil, profesorii, părinții și
elevii se implică într-un proiect special la începutul
fiecărui an școlar, în timpul căreia discută regulile
școlare și interacționează între ei.







CSEI „Cristal”: Activități extrașcolare și
culturale (vizite, excursii, activități în aer
liber, etc.) ca mijloc de a dezvolta relații
optime în comunitatea școlară.
Dales School: Cum dezvoltăm un sentiment
de apartenență, respect de sine, identitate și
reziliență?
Școala primară „Luben Karavelov”:
Prezentarea conceptului de mediu școlar
sigur.




All together for education
Evaluarea proiectului

