ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CORNELIU COPOSU” , ZALĂU
Titlul proiectului : “Crede.Priveşte.Învaţă.Ajută “
Tipul proiectului: Erasmus+, acțiunea KA1, domeniul Educație școlară
Numărul proiectului : 2018-1-RO01-KA101-048105
Beneficiar: Școala Gimnazială “Corneliu Coposu” , Zalău
Parteneri: Istituto di Formazione, Occupazione e Mobilita, Italia PIC number : 924932055;
Asociação EDU2GROW, Portugalia, PIC number : 923336696 ;
Europass Teacher Academy, Italia, PIC number : 947318394.
Perioada proiectului: 10.10.2018- 09.10.2019
Coordonator: Prof. Groza Monica
Buget total aprobat: 15.790 euro
Scopul proiectului: îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare ale cadrelor didactice de la
nivelul Şcolii Gimnaziale “Corneliu Coposu” în interacţiunea cu elevii cu cerinţe
educaţionale speciale.
− Obiective specifice:
− să identifice şi să înţeleagă riscurile, factorii şi barirele pentru integrarea şi incluziunea
elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în mediul şcolar;
− să înţeleagă modul în care activităţile sociale, artistice şi jocurile pot spori dezvoltarea de
comunicare în munca cu elevii cu cerinţe educaţionale speciale ;
− să-şi îmbunătăţească comunicarea, colaborarea, prezentarea, rezolvarea problemelor,
negocierea, abilităţile de gândire critică şi creativă;
− să găsească noi abordări centrate pe elev în contextul educaţiei cu nevoi speciale, cum ar
fi învăţarea bazată pe sarcini şi învăţarea bazată pe probleme în cadrul unui context fictiv
al dramelor de proces;
− să descopere puterea terapeutică a artelor vizuale prin experimentarea diferitelor tehnici
de artă: pictura, 3D, colaj, media, fotografie;
− să-şi îmbunătăţească comunicarea într-o limbă străină;
− să dezvolte o comunicare eficientă cu părinţii elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.
Activitățile proiectului
Participarea la trei activități de mobilitate a şase cadre didactice :
1.”Special needs and inclusive education, the Italian experience of overcoming
segregation”, Italia, Bologna 31.03.- 06.04.2019, 35 de ore
2.”Non formal for inclusion- using non formal education methods to foster inclusion”,
Malta, Senglea 07-15.05.2019, 54 de ore
3.“Art as therapy: self-expression and special needs in art education”,Spania, Barcelona
03-07.06.2019, 30 de ore
Activităţi propuse înainte şi după activităţile de mobilitate :
− Înfiinţarea unei trupe de teatru în limba engleză sau franceză şi limba română , a unui
echipaj de cercetaşi , desfăşurarea unui atelier de lucru prin artă împreună cu un fotograf ,
activităţi axate pe caracterul practic-aplicativ al disciplinelor, folosind metode și
instrumente achiziționate la cursurile de formare;
− Realizarea unui Zid al Trăirilor şi al Sentimentelor , pe care să se scrie cu creta colorată
sentimentele tuturor celor implicaţi în proiect, lucru continuat şi după terminarea
proiectului ca un fel de art-terapie pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi nu
numai , conform unei planificări;

− Elaborarea şi implementarea unui proiect etwinning cu titlul “Together” pe o perioadă de
doi ani (2019-2021), având ca temă includerea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în
colectivele de elevi şi grupul de prieteni;
− Desfăşurarea a două activităţi – una la nivel instituţional – după fiecare mobilitate
Together 1 , Together 2, Together 3 şi a doua în cadrul consiliului profesoral cu tema
Metode de abordare noi în interacţiunea cu elevii cu cerinţe educaţionale speciale;
− Organizarea de întâlniri/workshopuri cu părinţii elevilor cu cerinţe educaţionale speciale;
− Organizarea a două conferinţe – una de lansare oficială a proiectului şi una la finalul
proiectului, de promovare/diseminare a activităţilor.
Diseminare
Activitățile de diseminare s-au realizat conform planului de diseminare, întocmit de echipa de
proiect și aprobat de directorul unității:
− Promovarea proiectului pe siteul școlii http://scoalacoposu.ro în octombrie 2018;
− Realizarea unui afișier în sala profesorală în octombrie 2018;
− Realizarea siglei proiectului în 15 octombrie 2018;
− Crearea paginii de facebook a proiectului Proiect Erasmus+ "Crede.Priveşte.Învaţă.Ajută"
https://www.facebook.com/Proiect-Erasmus-CredePrivesteInvata
− Realizarea unui rollup display al proiectului în 20 octombrie 2018;
− Lansarea proiectului a fost difuzată și la un post local de televiziune
https://youtu.be/xfndooufnVY și publicarea unui articol în ziarul local Magazin Sălăjean
din data de 26 octombrie 2018;
http://www.magazinsalajean.ro/invatamant/proiect-erasmus-la-scoala-corneliu-coposuzalau
− Fiecare participant la mobilitate și-a elaborat un plan de diseminare.
− După fiecare activitate de mobilitate s-a realizat o activitate de diseminare cu cadrele
didactice ale școlii.
− Testimonialele scrise pe Zidul Trăirilor și al Sentimentelor
− Cercul pedagogic al profesorilor de istorie/gimnaziu, la Școala Gimnazială Românași.
− Cercul pedagogic al directorilor de gimnazii – centrul metodic Zalău, la Jebucu.
− Articol în ziarul local “Sălăjeanul” din 19.04.2019 despre activitatea de mobilitate
Produse finale:
Realizarea unui ghid cu metode noi de integrare şi interacţiune în munca cu elevii cu
cerinţe educaţionale speciale şi a unei broşuri cu cele mai importante aspecte ale proiectului.
Dovezi
− Procese verbale;
− Liste de prezență;
− Prezentări Power Point;
− Zidul Trăirilor şi al Sentimentelor
− Panoul Erasmus+ din școală
− Roll-up
− Pliante
− Tricouri personalizate cu sigla proiectului

Activitate de mobilitate – Italia

Activitate de mobilitate - Malta

Activitatea de mobilitate - Spania

Activitate cu echipa de cercetaşi

Zidul Trăirilor şi al Sentimentelor

Întâlnire cu elevii şi părinţii acestora cuprinşi în acest proiect
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