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Changing lives. Opening minds. 

  

 Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestui material nu constituie o aprobare a conținutului 
care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice 
utilizare care poate fi dată informațiilor conținute în acesta. 



Practici europene pentru elevii cu 

dizabilități severe 
 BENEFICIAR:  Școala Gimnazială Specială ”SF. 

NICOLAE” 

 

 FINANȚAT PRIN:  programul Erasmus + al Uniunii 
Europene, Acțiunea Cheie 1- Proiecte de mobilitate în 
domeniul educației școlare 

 

 PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01.06.2015-
31.05.2017 

 

 PARTICIPANȚI: 12 cadre didactice   

 

 NEVOIA  INSTITUȚIONALĂ:  insuficienta specializare a 
cadrelor didactice în utilizarea de instrumente și 
strategii specifice de  evaluare și intervenție pentru 
elevii cu dizabilități severe/profunde și asociate  

 



Practici europene pentru elevii 

cu dizabilități severe -Obiective 
 SCOPUL : creșterea calității activităților educativ-

terapeutic-recuperatorii desfășurate în Școala 
Specială  ”SF. NICOLAE” cu elevii cu dizabilități 
severe, profunde sau asociate 

 

 OBIECTIVE: 

 1. dezvoltarea competențelor profesionale de lucru cu 
elevii cu dizabilități severe pentru 12 cadre didactice 
din școala  

 2. îmbunătățirea abilităților de lucru în echipa 
multidisciplinară  și de management de caz pentru  
12 cadre didactice participante 

 3.dezvoltarea competențelor lingvstice în limba 
engleză pentru  12 cadre didactice participante 

 4.dezvoltarea dimensiunii europene a școlii 



Practici europene pentru elevii cu 

dizabilități severe –Activități: 

 Selectia participanților 

 Pregătirea  participanților 

 Mobilități de formare profesională prin   job-
shadowing în școli speciale și școli incluzive 
din : Cehia, Marea Britanie, Cipru, 
Portugalia, Irlanda și Ungaria.  

 Diseminarea și exploatarea rezultatelor 

 Evaluarea proiectului 



Practici europene pentru elevii 

cu dizabilități severe – 

                    Rezultate așteptate 
 6 activități de diseminare a experiențelor de formare către 

grupuri mixte de  profesori de educație specială din București, 
părinți, reprezentanți ai ISMB, MEN, comunității locale, ONG-uri 
și mass-media;. 

 Diseminări în afara instituției prin participare la conferințe, 
simpozioane, publicații în reviste de profil;  

 Ghid metodic cuprinzând  o colecție de: instrumente de 
evaluare și  înregistrare a progresului copilului, instrumente 
funcționale de planificare a intervenției (P.I.P.), modele de 
activități educative și terapeutice ( pentru terapia logopedică 
cât și pentru terapiile integrate- ludoterapie, terapie 
ocupațională, art-terapie, meloterapie, stimulare 
multisenzorială;.  

 Procedură operațională privind comunicarea și activtățile în 
cadrul echipei multidisciplinare responsabile pentru fiecare caz; 

 12 cadre didactice cu competențe profesionale îmbunătățite 
certificate prin  Europass și competențe lingvistice îmbunătățite 
certificate prin atestat nivel B1 pentru limba engleză. 


