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Parteneri :
• Școala gimnazială superioară

Larvik, Norvegia

Thor Heyerdahl din

este printre cele mai mari din
Norvegia, cu 1.580 de elevi și 300 de angajați.
• În departamentul de educație specială școala are 40 de elevi
cu cerințe educative speciale și 38 de profesori și asistenți. (
cu vârste între 12-20 de ani). Elevii au diferite dizabilități și
niveluri funcționale. Unul dintre punctele forte ale școlii este
programul „Instruire pentru integrarea în muncă” este un
program educațional organizat pentru tinerii cu CES cu scopul
de a-i ajuta să devină independenți, să poată ocupa un loc de
muncă, să gestioneze o locuință și să se integreze în
comunitate. Programul KISS de educație sexuală la tinerii cu
CES este deasemenea un punct cheie al activității
departamentului de educație specială din școală.

Kelmes „Kulverstuko“ Lopselis-darzelis , Lituania

• Este o grădiniță care școlarizează 213 de copii (de la 2 la
7 ani) în 11 grupe dintre care una este dedicată copiilor
cu dizabilități. Numărul total de al personalului din școală
este de 60, 26 dintre ei sunt cadre didactice. (prof. pt
înv.preșcolar , educatori speciali și logoterapeuți, un
educator social, profesori de muzică etc. )
• Punctele forte ale departamentului de educație specială
sunt aplicarea abordării pedagogice Regio Emilia (masa
luminoasă), art terapia și diverse tehnici de kinetoterapie.

Istituto Comprensivo Statale Rita Levi Montalcini
, Palermo, Italia

• Istituto Comprensivo Statale „Rita Levi Montalcini” este o
școală publică cu aproximativ 1000 de copii . Acesta
include 2 grădinițe (257 de copii de la trei la cinci ani),
trei școli primare (503 elevi de la șase până la zece ani)
și două școli gimnaziale (195 de elevi de la zece la
paisprezece ani).
• In instituție sunt integrați 65 de elevi cu dizabilități (11 la
grădiniță, 30 la școlile primare și 24 la școlile
gimnazialei) Punctul forte al departamentului de educație
specială din școală sunt tehnicile / strategii de promovare
a incluziunii copiilor cu CES : lucrul în grupuri mici,
instrucția diferențiată, învățarea cooperativă,
metacogniție (pentru copiii fără dificultăți majore de
învățare) , peer-to-peer etc.

1st Special Nursery School of Patras , Grecia

• Este o grădiniță pentru copiii cu nevoi speciale, cu
vârste cuprinse între 4 și 7 ani ( cu dificultăți de
învățare, dizabilități mentale, autism, dizabilități
senzoriale ș.a.) .
• Un punct forte al instituției este utilizarea Terapiei
asistate de animale

Sakine Nesibe Zamanoglu Ozel Egitim Is
Uygulama Merkezi(okulu) Alanya, Turcia

• În instituție sunt cuprinși 150 de copii cu nevoi
educaționale speciale cu vârste cuprinse între 3 și 23 de
ani, diagnosticați cu dizabilități mentale, autism ,
dizabilități asociate etc. Personalul didactic este
compus din 84 de cadre.
• Punctele forte ale școlii sunt utilizarea art-terapiei,
terapia comportamentală și un program special de
dezvoltare a autonomiei personale.

Scop
• Proiectul unește 6 școli europene care au aceeași nevoie
de revizuire a curriculumului și metodelor de predare
pentru copiii cu CES cărora le oferă servicii educaționale
pentru a le facilita dezvoltarea corespunzătoare și a
promova incluziunea socială a acestora .
• Cunoașterea diferitelor practici în școlile europene și
găsirea de soluții comune la problemele comune din
învățământul special și integrat ,întâlnirile cu colegii din
diferite țări ne ne vor oferi posibilitatea de a cunoaște alte
sisteme de învățământ și metode de predare care pot
inspira noi abordări în domeniul învățării personalizate și
programe de învățare adaptate în beneficiul copiilor cu
nevoi educaționale speciale.

Ca drele didactice implicate în proiect vor participa la
6 activități de predare / formare / învățare
structurate pe următoarele teme centrale :
• Teatru experiențial, terapie Kadans și înot senzorial în
România
• Metode care să faciliteze incluziunea copiilor cu CES :
învățarea cooperativă, peer-to-peer , muncă în grupuri
mici , proiecte incluzive, metacunoaștere în Italia
• O sesiune de formare în utilizarea meselor luminoase în
activitatea didactică la copilul cu CES (Reggio Emilia
approach) și terapie prin mișcare în Lituania

• Art-terapie, terapie comportamentală, autonomie
personală și socială în Turcia,
• Terapia cu animale (Animal Assisted Instruction) în
Grecia,
• o prezentare a proiectelor KISS (K: Kropp (Body), I:
Identity, S: Sexuality și S: Social Cohabitation.) și
Instruirea copiilor cu CES în vederea integrării în muncă
în Norvegia
.

• Fiecare școală parteneră va prezenta astfel metodologii
și idei inovatoare care vor fi adoptate de celelalte școli
implicate în proiect contribuind astfel la utilizarea unui
curriculum creativ, european, adaptat nevoilor unice ale
copiilor cu CES.

Vă mulțumesc pentru
atenție!

