ESSENSE - Educaţia elevilor cu dizabilităţi are sens
(2017-1-RO01-KA101-036232)

FIȘĂ PROIECT
Nume instituție
Rol în proiect
Titlu proiect
Tip Proiect
Număr proiect

Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iași
Coordonator
ESSENSE - Educaţia elevilor cu dizabilităţi are sens
Erasmus+ (KA1) – Mobilitate școlară
2017-1-RO01-KA101-036232

Perioada de implementare
Buget
Parteneri europeni

01/09/2017 – 31/12/2018
37850 € pentru 20 de mobilități
Vasto, Italia: Polaris Formazione, cursul: "Education and
counseling for students with autism and Asperger
syndrome" desfășurat în perioada 27.11.2017-02.12.2017.
Participanți: 5 profesori (2 profesori psihopedagogie specială,
1 psihopedagog, 1 profesor educator, 1 kinetoterapeut)
Berlin, Germania: Utopia Art and Education, cursul
"Creative drama for pupils with special needs" desfășurat
în perioada 5.03 - 9.03.2018
Participanți: 3 profesori educatori, 1 profesor de
psihopedagogie speciala, 1 profesor de religie
Joensuu, Finlanda : Compania eduKarjala, cursul "Every
Pupil Is Important-Special Education in Finland and in
Europe", în perioada 05.05 -09.05.2018
Participanți: 5 profesori (1 cadru didactic care face parte din
echipa manageriala, 4 cadre didactice-responsabili ai
comisiilor din scoala)
Riga, Letonia - European Educational Circle( EEC ), cursul
"Inclusion in European Context", în perioada 13.0817.08.2018
Participanți : 5 profesori de sprijin/itineranti
Scopul proiectului îl reprezintă formarea personalului
didactic al Şcolii Gimnaziale Speciale "Constantin Păunescu"
Iaşi în contextul european al educaţiei persoanelor cu
dizabilităţi
 20 de participanți cu competențe profesionale, abilități și
atitudini îmbunătățite
 20 rapoarte individuale în Mobility Tool
 20 certificate Europass
 20 de portofolii cu informații folositoare în activitatea
profesională;
 o programă opțională;
 5 ateliere de lucru în școli integratoare;
 programul „Școala Părinților” ce va consta în ateliere de
lucru;
 20 de persoane cu competenţe transversale îmbunătăţite.
www.scoalaspecialaiasi.ro,

Scopul proiectului

Rezultate estimate

Detalii

ESSENSE - Educaţia elevilor cu dizabilităţi are sens
(2017-1-RO01-KA101-036232)

https://www.facebook.com/ErasmusPaunescuIasi/

Echipa de proiect
Prof. Proca Claudia Mihaela – manager de proiect
Prof. Condurache Lavinia Daniela
Prof. Dănilă Sorin Gabriel
Prof. Diaconu Hegyi Maria
Prof. Galan Simona Georgiana

https://www.bzi.ro/educatia-elevilor-cu-dizabilitati-are-sensn-cadrul-programului-european-erasmus-derulat-de-scoalagimnaziala-speciala-constantin-paunescu-iasi-629324
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/scoala-speciala-constantinpaunescu-implementeaza-proiectul-essense-educatiaelevilor-cu-dizabilitati-are-sens--174765.html

