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PARTENERI 

• 1. Lakeside School , Welwyn Garden City 
Marea Britanie 

• 63 elevi în vârstă de 2-19 ani 
• 27,9% elevi cu tulburări din spectru autist 
• 32,8% elevi cu dificultăți de învățare profunde 
și multiple(senzoriale și senzoriale asociate)  
• 67.29% elevi cu dificultăți de învățare severe 



Puncte  forte și facilități pentru copii 

cu CES 
• British Sign Language – utilizat de întregul staff 
•  Specialiști în Autism, echipe de sprijin pentru tulburări 

comportamentale (acreditate de British Autism Society) 
 Utilizarea PECS (Picture Exchange Communication)  

•  Intensive interaction – program de încurajare a  
comunicării cu elevii cu dificultăți profunde și complexe. 

• Programul MOVE - un program de mișcare funcțională 
pentru a ajuta elevii cu dificultăți fizice  

• Terapia Sherborne  
 

• Echipamente TIC la dispoziția întregii școli , inclusiv table 
interactive, Ipads, Omivista, și o mare varietate de 
echipamente pentru facilitarea comunicării. 

• Piscină pentru hidro-terapie 
• Camere speciale de Stimulare senzorială  

 



2. Centro de Educación Especial PROA, 

Cáceres, Spania  

• 96 elevi cu nevoi educaționale speciale , diverse 
dizabilități (senzoriale, motorii, intelectuale etc) 

• Nivel preșcolar, primar, secundar și învățământ 
tehnic 



Puncte  forte și facilități pentru copii 

cu CES 
• Terapii specifice (sisteme alternative de 

comunicare, logopedie, pedagogie terapeutică, 
educație vocațională etc)  

• Programe de calificare tehnică inițială 
• Programe speciale de facilitare a  tranziției la viața 

adultă. (într-un apartament special amenajat) 
• Ateliere:  atelier de grădinărit, atelier de tâmplărie, 

atelier de patiserie și gătit 
• Program inițial de calificare tehnică " lucrător 

menaj". 

 



3. ÖZDEBİR Özel Eğitim Uygulama 

Merkezi , Turcia 

 

• 36 de copii (între 3 și 14 ani ) în 8 clase 

• 80 % diagnosticați cu tulburări din spectrul 
autist 



Puncte  forte și facilități pentru copii 

cu CES 

• Varietate de activități pentru dezvoltarea 
abilităților sociale , pentru conștientizarea de 
sine și de alții  

• Terapii comportamentale  

• Terapie prin muzică 

• Art-terapie 

• Kineto-terapie 

 

 

 



4.Special School 'Dr. Petar Beron‘, 

Dobrich, Bulgaria  

• 86 de elevi între 6 și 16 ani cu dizabilități diverse 
( intelectuale, motorii, tulburări de 
comportament, deficiențe senzoriale, dizabilități 
asociate etc) 

• Punct forte : diverse programe de terapie prin 
mișcare, participarea la competiții sportive  



5. Specjalny Osrodek Szkolno-

Wychowawczy w Lezajsku, Lezajsk, 

Polonia 

• 141 de elevi (între 3 și 20 de ani), cu diverse 
dizabilități  



Puncte  forte și facilități pentru copii 

cu CES 
 

- fizioterapie, 
- logopedie , 
- EEG biofeedback 
- stimularea multisenzorială controlată 
- terapii cu cai și câini 

 
- clase echipate cu table interactive, 
- camere speciale pentru terapii specifice 
- Senozelen Room- cameră de stimularea multisenzorială 

controlată pentru copii cu deficiențe senzoriale și 
dizabilități mintale 
 



6. SBSO De Mast, Merksplas, Belgia  

• 126 de copii între 12-23 de ani  

• 90% diagnosticați cu tulburări din spectrul 
autist 

• 10% dizabilități asociate  

 



Puncte  forte și facilități pentru copii 

cu CES 
• Școala oferă două module distincte  
•  

OV 4: Un modul cu cerințe similare  învățământului de masă. Elevii cu 
autism care urmează acest modul au cunoștințe suficiente și competențe  
academice necesare pentru a parcurge  curriculum-ul . La final acești elevi 
primesc o calificare recunoscută în domeniul IT, tâmplărie, construcții etc. 

  
OV 1: Un modul pentru elevii cu autism și intect liminar și/sau cu alte  
dizabilități. Li se oferă formare în domeniul menajului , muncii la fermă și a 
altor ocupații accesibile.  
 
Deasemenea școala oferă elevilor opotunitatea de a beneficia de stagii de  
formare la un loc de muncă și de a-și alege singuri elementele de curriculum 
pe care doresc să le parcurgă.  

 
     Elevii mai mari au acces la o locuință privată unde au posibilitatea de a se 

pregăti mai bine pentru o viață independentă și sarcinile asociate cu 
aceasta. 



Descrierea proiectului 
• Proiectul reunește un grup de șapte școli europene pentru copii cu nevoi speciale, 

școli care au  identificat o nevoie comună de revizuire a curriculum-ului pentru 
elevii lor. 
 

• Cadrele didactice  din toate școlile partenere sunt foarte interesate de modul in care 
învățarea personalizată se face în cazul copiilor cu dificultăți de învățare 
medii, grave și profunde în diverse școli din Europa. Datorită cerințelor lor 
educative speciale , elevii din școlile noastre partenere nu au în general acces la un 
curriculum larg destinat învățământului  de masă.  
 

• În toate țările partenere incluziunea este un aspect foarte important, care poate fi 
interpretat foarte diferit de la școală la școală. Vom studia si compara  modul în 
care incluziunea este privită în în diverse sisteme educaționale din Europa. 
 

•  De asemenea, copiii implicați în proiect își vor putea extinde cunoștințele  asupra 
culturii europene prin contact direct sau virtual cu copii din alte țări și prin diverse 
activități locale.  
 
 

 



Principalele obiective ale proiectului 

• învățarea și a punerea în aplicare a unor abordări inovatoare în  
învățarea personalizată pentru copiii cu  dizabilități medii, grave și  
profunde din școlile partenere;  

• îmbunatățirea rezultatelor elevilor  prin învățare personalizată 
corespunzătoare 

• sprijinirea activității manageriale  din cadrul școlilor partenere prin 
creșterea  gradul de înțelegere și conștientizare a sistemelor educaționale 

diferite în țările parteneriatului, 

• lărgirea orizontului profesional și cultural al cadrelor didactice 
implicate 

• includerea  copiilor cu CES în activităților de proiect realizate în  
colaborare . 

• îmbunătățirea  utilizării TIC și a limbii engleze în toate școlile partenere, 

atât pentru profesori cât și pentru elevi (în limita particularităților de 
vârstă și diagnostic) 



Principalele activități în cadrul proiectuluivor fi 

activități de formare / învățare organizate de 

fiecare școală: 

 • un work-shop  pe tema  abordării  educative a copiilor cu deficiențe 
senzoriale multiple ( oferit în România  de către cadrele didactice 
CSEI Cristal  în perioada 7- 11 martie 2016) 

• un curs de formare în tehnica Interacțiunii intensive și învățarea  în 
aer liber (în Marea Britanie), 

•  un work-shop privind utilizarea tehnicii biofeedback si a terapiilor  
în SOSW (în Polonia),  

• un  training privind tehnici logopedice și metoda Montessori (în 
Bulgaria) 

• un work-shop privind utilizarea proiectelor tematice în lucrul cu 
elevii cu CES (în Spania) 

• un curs de instruire în formarea autonomiei sociale la copiii cu 
deficiențe grave și altul în autism (în Belgia) 

• un work-shop  privind utilizarea poveștilor terapeutice (în Turcia) 
 



Principalele rezultate 

• Cadrele didactice participante la activitățile transnaționale vor fi 
instruite în metode europene de predare inovatoare, în abordări 
diferite în cazul învăâării individualizate  și vor fi în măsură să 
instruiască la rândul lui  colegii din școlile lor de origine în acest 
domeniu 

• Deasemenea cadrele didactice vor testa aceste noi metode  cu 
proprii lor elevi cu CES 

• Cadrele implicate vor dobândi atitudini de toleranță, înțelegere și 
respect reciproc generate de activitatea într-un grup internațional: 

• Copiii implicați vor dobândi noi deprinderi sociale își vor 
îmbunătăți gradul de conștientizare și expresie culturală. 
Proiectul va produce, de asemenea rezultate intelectuale create 
în comun (o carte senzorială, un ghid comun cu privire la abordările 
inovatoare ale procesului de învățare personalizată din școlile 
partenere) sau de către fiecare școală în mod individual (broșuri, 
prezentări power-point, DVD-uri, etc) 



Reuniunea transnațională de proiect - 

23-26 noiembrie 2015 (reuniune 

organizatorică) 

 
Gazdă:  

Centro de Educación Especial PROA, Cáceres, Spania  

 
Participant CSEI Cristal – prof.Vesa Maria Ramona 



Programul reuniunii 

• Program artistic de bun venit  



Vizitarea mini-expoziței cu vânzare a 

lucrurilor produse de către copii în 

cadrul atelierelor din instituție.  



Vizitarea instituției. 



Asistența la ore 



Vizitarea apartamentului destinat 

dezvoltării autonomiei sociale  



3 întâlniri de lucru care au vizat 

• - prezentarea școlilor partenere  
• - alegerea logo-ului proiectului 
• - modalități de a face cunoscut proiectul în 

fiecare instituție  
• -redistribuirea sarcinilor partenerilor 
• - modalități de evaluare a proiectului 
• -așteptări și propuneri privind activitățile 

transfrontaliere de formare- predare-învătare 
• - modalități de asigurare a  vizibilității 

proiectului și a diseminării acestuia etc.  





Vă mulțumesc pentru atenție! 


