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Date proiect

 Perioada de implementare: 01.11.2020-31.01.2022, 
15 luni 

 Buget: 38.625 Euro
 Număr fluxuri: 3 
 Număr de mobilități: 15
 Echipa de proiect:

 Manager proiect: dir. Dănilă Sorin Gabriel
 Coordonator tehnic: prof. Proca Claudia Mihaela
 Responsabil cu evaluarea și monitorizarea: prof. Huștiuc Daniela Florina
 Responsabil cu diseminarea: dir. adj. Rotaru Irina Teodora
 Responsabil financiar: ec. Alexandru Ioana Lăcrămioara 



Scop și obiective

 Scopul: îmbunătățirea serviciilor educaționale
oferite elevilor și familiilor acestora prin valorificarea
experiențelor internaționale de formare continuă,
profesională și personală.

 Obiectivele:
revizuirea planului de combatere a fenomenului de

violență școlară;
dezvoltarea personală a cadrelor didactice;
 formarea competențelor necesare desfășurării

activităților de tip outdoor.



Flux 1: Violență 

 Curs de formare:"Embracing Diversity, Preventing
Bullying and Violence" susținut de Europass Teacher
Accademy în Verona, Italia;

 Durata: 6 zile
 Participanți: 2 profesori diriginți, 3 profesori membri

în Comisia pentru prevenirea violenței în școală.
 Obiectivele cursului: combaterea discriminării,

promovarea incluziunii.
 Activități de învățare: 5 module, activități de grup,

schimburi de idei, de experiență între membrii
grupurilor, activități de reflecție, evaluare finală.



Flux 2: Dezvoltare personală 

 Curs de formare: "HAPPY SCHOOL - Positive Education
for well-being and life-skills development" susținut de
Europass Teacher Academy în Barcelona, Spania

 Durata: 6 zile
 Participanți: 2 profesori de psihopedagogie specială, 1

psihopedagog, 1 profesor educator, 1 profesor itinerant/de
sprijin;

 Obiective: promovarea educației pozitive, a stării de bine
într-o manieră holistică avînd la bază psihologia pozitivă.

 Activități de învățare: abordări teoretice privind
psihologia și educația pozitivă, schimburi de experiență, studii
de caz, realizarea unui program educațional, conceptul de
mindfulness, tehnici de autocunoaștere și automotivare,
evaluare finală



Flux 3. Outdoor

 Curs de formare: "Smart teachers play more with
outdoor and mindufullness activities" oferit de Leikur ad
laera în Reykjavik, Islanda.

 Durata: 7 zile.
 Participanți: 2 profesori psihopedagogie speciala, 3

profesori educatori
 Obiective: dezvoltarea abilităților personale și sociale

prin activități de tip outdoor, dezvoltarea competențelor
de lucru, realizarea unui plan de activitate, promovarea
colaborării europene.

 Activitati de învățare: jocuri, activități de grup,
învățare prin experimentare, activități în natură,
activități interculturale, evaluare finală.



Activități de diseminare

 Flux 1: 3 ateliere de diseminare în școală; 2
workshop-uri de diseminare în 2 școli partenere;
elaborarea unui ghid de bune practici; revizuirea
planului de combatere a violenței la nivelul școlii.

 Flux 2: 5 ateliere de diseminare (în școală, într-un
cerc pedagogic, într-o școala parteneră); activități de
dezvoltare personală pentru profesori (1
activitate/lună), cerc tematic de dezvoltare personală
pentru elevi (1 activitate/lună);

 Flux 3: elaborarea unui ghid de bune practici; 3 
ateliere de diseminare în școală; realizarea a 5 
activități outdoor cu implicarea părinților. 



Rezultate așteptate

 15 profesori cu noi cunoștințe și competențe transversale 
privind:

 dezvoltarea de practici strategice: viziune, inspiraţie şi leadership;
 dezvoltarea şi susţinerea unui proces şi a unui mediu de învăţare 

incluziv;
 Adaptarea metodelor și strategiilor după exemple europene.

 5 profesori cu competențe de lucru îmbunătățite în
abordarea violenței școlare;

 Competențe îmbunătățite, pentru 5 profesori, de
relaționare pozitivă profesor-elev, profesor-părinte,
profesor-colegi;

 Competențe de lucru îmbunătățite pentruu 5 profesori,
privind activitățile outdoor;

 Includerea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin
Păunescu” în comunitatea educaţională europeană;



Rezultate așteptate 

 15 contacte utile pentru viitoare parteneriate KA2;
 15 portofolii cu informații folositoare în activitatea

profesională;
 2 ghiduri de bune practici (în format digital și fizic)
 ateliere de lucru în școli partenere;
 activități demonstrative;
 17 activități de diseminare;
 15 rapoarte individuale;
 1 raport final inclus în MobilityTool.



Mai multe informații și anunțuri veți găsi accesând 
www.scoalaspecialaiasi.ro

Secțiunea proiecte internaționale

 ,,Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia
Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit
conţinutul informaţiei”.

http://www.scoalaspecialaiasi.ro/
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