
”NONFORMAL ACTIVITIES 

FOR INCLUSIVE GROUPS 

OF STUDENTS” – NON4MAL 

4 ALL

2016-1-RO01-KA201-024566

MOBILITATE TARTOO-ESTONIA



Tartu Herbert Masingu School
Școală specială pentru învățământ primar și 

gimnazial pentru copiii cu tulburări 

comportamentale, autism

 300 de elevi 
distribuiți în 
clase de 
câte12,8,4,1 
elevi

 102 angajați



Atelier bucătărie Atelier tâmplărie

Atelier olărit Sală kineto-terapie



Centrul de reabilitare pentru copii cu CES 

(anexa a școlii THM)

 Activități de terapie prin muzică, 
mișcare, pictura, artă

 Lucrează individual sau în grup

La acest centru am desfășurat două activități non-formale terapeutice:

- Alegerea unor instrumente mai mult sau mai puțin convenționale de cântat și 

alcătuirea unor melodii și a unor ritmuri de grup

-Desfășurarea unui joc X și O pe echipe tip ștafetă





Activitate non-formală/sportivă





Jocuri de cunoaștere:

1. Asocierea propriului numelui cu un 
adjectiv.

2. Alegerea a două informații despre propria 
persoană care apar pe Facebook și pe 
care dorești să le împărtășești grupului.

3. Prima impresie despre Estonia, pe care 
am posta-o pe Snapchat.

4. Pe Instagram, ce am schimba la sistemul 
de învățământ din țară noastră. 

5. Să descriem profilul profesional de pe 
linkedin.





Activitate artistică desfășurată 

de elevi cu dizabilități 







Activitate non-formală în natură

 Elevii claselor a VIII-a indrumați de câțiva 
profesori au desfășurat o excursie de o zi 
în Parcul natural Taevaskoja.

 Elevii au avut fișe de observație în care 
puteau bifa (temperatura, vegetația, 
solurile, insectele, pasările și vietățile 
descoperite)

 Elevii au desfășurat activități de orientare 
și geometrie aplicată în natură













Liceul Jaan Poska Gymnazium 

 Înființat 2011

 Liceu cu examen de admitere

 500 de studenți (clasele 10-12, 16-18 ani)

 Localizat într-o clădire istorică –

2 februarie 1920 Tratatul de pace între Estonia și 
Rusia



Spațiu de relaxare situat pe 

holul liceului
Laborator chimie

Laborator biologie Sala de muzică



Moment artistic 

susținut de elevii 

liceului



Paasupesa 

(gradinita cu regim Step by Step –

elevi cu CES integrati individual

sau în clase speciale)







Tartu Hansa School

Școala cu clasele 1-9





Centrul vocațional din Tartu 

 3400 cursanți

 78 cursanți oficiali cu CES

 200 cursanți neoficiali cu CES





Centrul pentru suport educational din 

Tartu

 Deservește copii și tineri 0-26 ani 

 Se pune accent pe intervenția timpurie 

 Se oferă suport și îndrumare părinților și 
comunității locale

 Centru de reabilitare

 Activități centrate pe grupul de proveniență al 
beneficiarului ce sprijină incluziunea

 Susține școlile și grădinițele pentru incluziunea 
copiiilor cu CES

 Consiliere individuală, terapie prin joc,terapie prin 
joc cu nisip



Sala de așteptare și documentare Cabinet terapie pin joc

Cabinet monitorizare terapie



Centrul ”Casa naturii”/Centrul de 

Hobby-uri

 centrul oferă activități non-formale 
pentru copiii cu și fără dizabilități 

 beneficiarii îngrijesc mici animale de 
companie, plantele,gradina și alte 
utilități (în acest proces elevii învață să 
fie responsabili, empatici și să 
relaționeze cu mediul)

 au loc de asemenea ateliere de creație, 
cunoaștere, descoperire, învățare









La centrul Casa Naturii am desfășurat 
două activități non-formale/workshop-
uri:
- confecționarea unei păpuși din șosetă
- colorarea unor figurine din gips


