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DESPRE PROIECT My country, my family and my community
Material realizat de profesor Anda Ignat
În perioada 01.09.2018 – 31.08.2020, la Școala Gimnazială Smaranda
Gheorghiu din Târgoviște se derulează proiectul My country, my family and my
community, într-un parteneriat de schimb școlar, în cadrul proiectului Erasmus+, cu
numărul de identificare 2018-1-UK01-KA229-048248_3, cu finanțare în valoare totală
de 15.104 Euro. Marea Britanie este parteneră în acest proiect, alături de România.
Scopul proiectului presupune crearea unui mediu incluziv de calitate,

prin

îmbunătățirea metodelor de lucru cu elevii cu cerințe educaționale speciale. În graficul
proiectului figurează

perioade de pregătire privind metodele de lucru care pot fi

utilizate cu succes cu elevii care sunt diagnosticați cu tulburări specifice de învățare:
dislexie, disgrafie, discalculie, dispraxie și altele. În intervalul 02-06.06.2019, patru
profesori titulari ai Școlii Gimnaziale Smaranda Gheorghiu vor participa la un stagiu de
pregătire în Greenfield - Marea Britanie – Țara Galilor. Detaliile privind această etapă
au fost stabilite pe data de 8 februarie a.c., în cadrul unei întâlniri on-line între școlile
partenere. Se va pune accentul pe metoda „Breathe first”. În etapele ulterioare ale
proiectului vor exista și schimburi de elevi/ profesori din școlile partenere
Obiectivele proiectului:
‐

cel puțin 15 profesori vor reuși să includă cel puțin 3 instrumente TIC, în
activitatea cu elevii cu cerințe educaționale speciale

‐

cel puțin jumătate dintre elevii cu cerințe educaționale speciale se vor comporta
mai bine și vor fi mai implicați în procesul de învățare.

‐

directorii și responsabilii de comisii metodice vor dobândi cel puțin 3
instrumente de monitorizare a lucrului cu elevii cu cerințe educaționale speciale

‐

se vor realiza planuri de lecție și resurse educaționale, inclusiv se va realiza o
broșură unde elevii și profesorii vor împărtăși din experiența lor.

Participanți: coordonator - Ysgol Maesglas, Greenfield, United Kingdom
Partener - Ysgol Maes Hyfryd, Flint, United Kingdom
Partener - Școala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu”, Târgoviște, România
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ - EDUCAȚIA PENTRU TOȚI
Prof. itinerant Brebenel Vasilica
Școala „Smaranda Gheorghiu” Târgoviște
Dezvoltarea școlilor incluzive ca model optim de realizare a educației pentru
toți trebuie să fie recunoscută drept o politică a statului la nivel
guvernamental, ocupând astfel un loc privilegiat în cadrul planurilor strategice
de dezvoltare a unei națiuni. Fiecare școală incluzivă trebuie să se constituie ca
o comunitate educativă ce demonstrează o responsabilitate colectivă față de
succesul sau eșecul fiecărui membru al său.
„Succesul școlii incluzive depinde într-o măsură considerabilă de
identificarea, evaluarea și stimularea copiilor cu cerințe educative speciale de
la o vârstă cât mai fragedă. Programele de sprijin și educație timpurie pentru
copiii de vârstă de până la șase ani trebuie dezvoltate sau reorientate pentru a
promova dezvoltarea fizică, intelectuală și socială, pentru a pregăti copilul
pentru activitatea școlară” (Declarația de la Salamanca și direcțiile de acțiune
în domeniul educației speciale,1999,18).
În multe țări ale lumii este întâlnită mai frecvent modalitatea de abordare
a copiilor cu CES din perspectivă individuală, pornind de la următoarele
ipoteze cu valoare de argumente:
 un copil sau un grup de copii poate fi identificat ca special pornin
d de la anumite caracteristici care par să inhibe progresul: abilități
intelectuale înalte, diferite deficiențe mediul familial etc.
 acești copii au nevoie de activități de predare – învățare diferențiată,
individualizată chiar, în raport cu problemele cu care se confruntă;
 pentru copiii care au probleme similare este cel mai bine să învețe
împreună, deoarece astfel pot beneficia de sprijinul unor cadre
specializate;
 ceilalți copii sunt normali și beneficiază de formele existente de
școlarizare.
Ca urmare a transpunerii în practica educațională a acestor ipoteze,
profesorii din școlile obișnuite sunt reticenți în a lucra cu elevii cu CES
deoarece, pe de o parte, ei nu au pregătirea teoretică și practică necesară, iar
pe de altă parte, consideră că acest lucru i-ar defavoriza pe elevii normali. O
astfel de abordare a elevilor cu CES presupune realizarea unui demers didactic
bazat pe principiul etichetării și segregării. Tot mai multe sisteme
naționale de învățământ au optat pentru perspectiva curriculară de tratare a
copiilor cu CES, privită ca o abordare mai flexibilă, mai optimist și mai
eficientă. Această perspectivă pornește de la următoarele premise:

3

orice copil se poate confrunta cu anumite dificultăți educaționale la un
moment dat;
 aceste probleme îi pot determina pe profesori să își modifice demersurile
didactice, în direcția ameliorării sau perfecționării;
 ameliorarea activităților didactice conduce la condiții mai bune de
învățare pentru toți elevii, astfel încât cei care se confruntă cu dificultăți
de învățare pot fi percepuți în mod pozitiv, ca factori determinanți ai un
feed-back menit să sporească eficiența întregului demers instructiveducativ;
 este absolut necesar ca profesorii care predau în școlile incluzive să se
bucure de sprijinul permanent al unor specialiști (logopezi, consilieri
școlari, psihologi, consilieri itineranți sau de sprijin), în vederea
dezvoltării propriilor competențe profesionale privind activitatea elevilor
cu CES.
Specificul activităților de învățare în cazul copiilor cu cerințe educative
speciale derivă din tipul și gradul deficienței cu care aceștia se confruntă.
Abordând însă această problemă la modul general cadrele didactice care
lucrează cu astfel de copii trebuie să ține seama de următoarele principii cu
valoare de repere metodologice:
 să cunoască temeinic experiența de viață a copilului, sub toate aspectele
de ordin biologic, psihologic și social pe care le presupune:
 să identifice cunoștințele, priceperile, deprinderile, interesele, atitudinile
copilului;
 să cunoască foarte bine caracteristicile clasei de elevi sau grupei de
preșcolari pe care o conduce, pentru a facilita integrarea copiilor cu CES;
 să colaboreze intens cu familia copilului sau cu organismele de protecție
socială, dacă este vorba de un copil instituționalizat;
 să solicite sfatul și ajutorul specialiștilor în domeniu: psihologi, pedagogi,
sociologi,asistenți sociali, logopezi, consilieri școlari și să lucreze în
echipă cu aceștia;
 să elaboreze un plan de intervenție personalizat (PIP) care să cuprindă:
 obiective pe termen mediu și scurt
 metode și mijloace de realizare
 perioada de intervenție
 criterii de apreciere a progresului
 metode și instrumente de evaluare
Individualizarea instruirii reprezintă adaptarea acțiunilor instructiv-educative
la particularitățile de învățare specifice fiecărui elev. Aceasta presupune:
 gradarea materiei în raport cu ritmurile individuale de învățare;
 crearea condițiilor psiho-sociale individualizate, propice activității de
învățare;
 utilizarea unui set adecvat de metode și mijloace de instruire eficientă;
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În scopul eficientizării activităților de învățare în cazul copiilor cu CES,
specialiștii recomandă utilizarea unor strategii didactice interactive bazate atât
pe cooperare, colaborare și comunicare între elevi cât și pe interacțiunea dintre
cadrele didactice și aceștia. Pe această coordonată se înscrie și opinia lui
Daniel Mara care afirmă următoarele: „Învățarea la copiii cu CES, ca proces
de achiziție de noi cunoștințe și de formarea unor capacități cognitive, este
mult mai eficientă dacă se realizează pe grupuri mici, dacă este activ
participativă, cooperativă, partenerială și implicată la maximum posibil.”
(2009, 60)
Potrivit aceluiași autor, se recomandă că atunci când profesorul
organizează activități pe grupe de elevi în care sunt incluși unul sau doi elevi
cu CES, acesta să evite dominarea activității întregului grup de către elevii fără
dizabilități, marginalizarea elevilor cu CES, subestimarea contribuției acestora,
acordarea excesivă de sprijin elevilor cu CES de către cei normali, concurența
între membrii aceluiași grup.
Analizând particularitățile activităților de învățare la copiii cu diferite tipuri
de deficiențe se constată că una dintre calitățile esențiale ale curriculum-ului
trebuie să fie raportată la gradul său de flexibilitate, astfel încât să permită
fiecărui copil să avanseze în ritmul propriu și să fie tratat în mod individualizat,
în funcție de capacitățile sale de învățare. Pentru aceasta este nevoie ca
formularea obiectivelor, stabilirea conținuturilor instruirii, strategiile didactice
utilizate în clasă și evaluarea elevilor să se facă diferențiat.
Principiile unei educații diferențiate și individualizate vizează:
 respectarea dreptului fiecărui copil la instrucție și educație în raport cu
potențialul său de dezvoltare și cu capacitățile de care dispune;
 formarea la copilul cu CES a unui registru comportamental adecvat care
să îi permită adaptarea și integrarea socială printr-o experiență de
învățare comună cu alți copii de aceeași vârstă și care nu prezintă astfel
de deficiențe;
 formarea unui set de priceperi și deprinderi de activitate practică,
în contextul unor experiențe reale de viață și în vederea realizării, mai
târziu, a unor activități socio-profesionale utile din punct de vedere social
și individual;
 dezvoltarea competențelor necesare pentru rezolvarea independentă, în
limitele permise de gradul de deficiență, a sarcinilor școlare și a situațiilor
reale de viață;
 dezvoltarea capacității de autocontrol în situații dificile, complexe,
problematice, cu care nu s-a mai confruntat anterior.
Cadrele didactice care utilizează în general strategii interactive trebuie să
dea dovadă de o serie de competențe profesionale, concretizate în: spirit
empatic, atitudini pozitive, comportament reflexiv, deschidere spre nou,
flexibilitate, disponibilitate.
Educația individualizată a copilului cu CES în școala de masă îi va permite
acestuia să trăiască alături de ceilalți copii fără a fi marginalizat de către
5

aceștia, să desfășoare activități comune, pe măsura posibilităților sale, să
dobândească o serie de competențe indispensabile pentru o viață cât mai
normală și pentru o inserție socio-profesională corespunzătoare.
Bibliografie
1. Gherguț A.
(2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerințe educative speciale, Iași; E
ditura Polirom.
2. Mara D.
(2009), Strategii didactice în educația incluzivă, București, Editura Didacti
că și Pedagogică R.A.
3. Vrășmaș T. (2001), Învățământul integrat și/sau incluziv, București, Editura
Aramis.
4.***(1999). Declarația de la Salamanca și direcțiile de acțiune în domeniul
educației speciale, UNICEF.
5. ***(2005), Ghid pentru cadre didactice de sprijin (CDS) București, Editura
Vanemonde.

APLICAȚIILE GOOGLE PENTRU EDUCAȚIE
Profesor Constanța Georgeta Roșca
Suntem partener Google pentru educație și oferim un pachet de servicii
de bază pentru educație disponibile gratuit pentru orice școală.
Pachetul G Suite for Education conține instrumente digitale moderne care
îmbunătățesc procesele de predare, învățare și colaborare în școală prin
integrarea

noilor

Instrumentele

tehnologii

Google

pentru

în

activitatea

educație

sunt

didactică

și

recomandate

administrativă.
de

profesori

printre cele mai bune aplicații pentru colaborare și feedback și pot fi folosite la
clasă împreună cu alte instrumente digitale de predare și învățare care
transformă actul educațional într-o experiență interactivă și interesantă.
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RECOMANDĂRI DE LECTURĂ
DESPRE CINGHIZ AITMATOV
Prof. Rada Vasile
Cinghiz Aitmatov este cel mai cunoscut scriitor kîrgîz și unul dintre cei
mai apreciaţi scriitori ai estului, cărţile sale făcând cunoscute sentimente şi
idei, mitologie şi filosofie reprimate sau ignorate în vremea stăpânirii
comuniste. Născut în Şeker, aflat atunci sub stăpânirea URSS, pe 12
decembrie 1928, scriitorul a decedat pe 10 iunie 2008 în Germania, din cauza
unei infecţii pulmonare. A fost înmormântat în cimitirul Ana Beyit, după tradiţia
musulmană căreia îi aparţinea, acelaşi în care, în cel mai celebru roman al lui
Cinghiz Aitmatov, este înhumat Kazangap. Acesta din urmă, personaj al
romanului O zi mai lungă decât veacul, era cel mai respectat bătrân din halta
Boranlî-Burannâi, un întemeietor al locului. Dorinţa sa fusese de a fi aşezat în
mormântul din acest vechi cimitir, după tradiţie, dorinţă pe care i-o va îndeplini
eroul cărţii, Edighei Burannâi, cel mai bun prieten al său. Pe parcursul
pregătirilor pentru înmormântare şi a drumului până la Ana Beyit, se
desfăşoară poveştile personale ale personajelor, legendele locurilor şi miturile
universale. Printre alte legende relatate se remarcă cea a mankurţilor. Aceasta
dezvăluie cum, odinioară, un trib de războinici a găsit modalitatea de a
transforma prizonierii în slavi docili. Cinghiz Aitmatov carti. După ce îi scalpau,
le puneau pe cap o piele de cămilă care, pe măsură ce se usca, le strângea
capul ca într-o menghină. Cei care nu mureau îşi uitau tot trecutul şi nu mai
ştiau cine sunt, aceşti mankurţi rămânând doar apţi să urmeze supuşi orice
comandă a stăpânilor lor. Legătura cu efectele pe care le are pierderea
tradiţiei, a conştiinţei, este evidentă.
Din 1956, după ce deja publicase câteva povestiri, Cinghiz Aitmatov a
fost admis la Institutul de Literatură din Moscova, apoi a fost timp de doi ani
corespondent al ziarului Pravda. În 1958 a publicat romanul Geamilia, despre
care Louis Aragon, poetul francez, va spune că este cel mai bun roman de
dragoste din lume. Alte titluri remarcabile ale scriitorului sunt: Cântecul
stepei, cântecul munţilor, Cocorii timpurii, Eşafodul, Vaporul alb, Ogorul
mamei, Adio, floare galbenă!, Stigmatul Casandrei. Lucrările i-au adus zeci de
premii şi multă popularitate. Anul 2008 a fost declarat anul Cinghiz Aitmatov în
Kârgâzstan.
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Cinghiz Aitmatov s-a născut la 12 decembrie 1928 la Seker, în nordul
Kirgizstanului (pe atunci Republica Socialistă Sovietica Kirghiza). În 1956, este
admis la Institutul de Literatura „Maxim Gorki” din Moscova, iar între 1958 și
1966 este corespondentul ziarului Pravda în Republica Kirghiza. În 1958,
publică prima sa nuvelă amplă, Geamilia, despre care Louis Aragon, cel ce a
tradus-o în limba franceză, spunea că este cea mai frumoasă poveste de iubire
din lume, urmată de numeroase alte nuvele și microromane, printre care Ochi
de cămilă (1961), Primul învățător (1963) și Cocorii timpurii (1975). În 1980,
publică romanul-parabolă O zi mai lungă decât veacul, iar în 1987, Eșafodul.
Scrierile sale au reprezentat, atât pentru Occident, cât și pentru blocul
comunist, dovada că literatura de limbă rusă nu rămânea tributară ideologiei și
realismului socialist. Cărțile sale au fost traduse în peste douăzeci de limbi,
bucurându-se de un enorm succes de public și de critică. Romanul Stigmatul
Casandrei (1995) aparține perioadei târzii a creației scriitorului, când acesta
abandonează filonul local, abordând un ton universal. După 1985, Cinghiz
Aitmatov s-a alăturat politicii de glasnost a lui Mihail Gorbaciov, devenind
consilier al acestuia și ambasador al URSS la ONU, apoi al Rusiei la Bruxelles,
pe lângă Uniunea Europeana și NATO. Între 1993 și 2008 a ocupat aceleași
funcții, cu intermitente, reprezentând Kirgizstanul. A murit în Germania la 10
iunie 2008.
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DESPRE SEESAW
Profesor Nicoleta Carmen Constantin

Seesaw a fost prezentat Școlii Gimnaziale „Smaranda
Gheorghiu”, în proiectul în cadrul proiectului Erasmus+,
My country, my family and my community, 2018-1-UK01KA229-048248_3. Este foarte util în realizarea activităților școlare în mediul on-line. Seesaw ajută Colegiul
Catolic din Assisi să ofere elevilor o audiență autentică,
să diferențieze instrucțiunile și să împuternicească părinții să fie parteneri efectivi în succesul elevilor.

Leree Mazzer este asistent principal-proiecte speciale la Colegiul Catolic
din Assisi. Assisi este o școală franciscană Prep-Year 12 care servește puțin
peste 1300 de studenți din Queensland, din Australia. „În cadrul educației
catolice, încercăm să ne gândim la toți copiii și să prețuim cu adevărat
parteneriatul pe care îl avem cu părinții. Ei sunt educatorii primari ai copilului și
vrem să formăm un parteneriat bogat și activ între profesori și administrația
noastră și părinți. Seesaw ne oferă o capacitate de a face acest lucru într-un
mod unic și eficient”, spune Leree.
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Înlocuirea portofoliilor de hârtie și oferirea unor metode de lucru
autentice studenților. Înainte de a folosi Seesaw, „am folosit portofolii de
hârtie, în care au apărut dovezi ale muncii, dar erau o dovadă de dimensiuni
foarte mici, de tip hârtie și creion, și nu reflectau experiențele bogate de
învățare pe care studenții noștri le-au gustat. Profesorii erau nevoiți să
muncească mult, dacă doreau să împărtășească ceva cu părinții care erau
digitali sau creativi, și astfel această dorință ajungea să nu se întâmple pentru
că era dificil.” Seesaw oferă studenților din Assisi un spațiu de publicare legitim
și o audiență reală pentru a-și împărtăși munca și a obține feedback. „Există un
adevărat sentiment de mândrie când știu că își vor împărtăși munca cu părinții,
profesorii și directorul. Nu face doar ceva pentru profesor, ci este învățarea lor.
Ei simt acea proprietate asupra muncii lor. Le-am spus mereu asta, dar cu
Seesaw simt într-adevăr ”.
„ Deoarece părinții văd ce se întâmplă în timp real, acum știu cum să
încurajeze creșterea și învățarea copilului lor. Părinții au ocazia să fie parteneri
mai eficienți și să se bazeze pe învățarea copilului lor care s-a întâmplat la
școală. ” “- spunea Leree Mazer, asistent principal
Folosirea Seesaw pentru diferențierea instrucțiunilor și evaluării
Profesorii Assisi au găsit modalități creative de a folosi Seesaw în
curricula, cum ar fi pentru a diferenția instrucțiunile. „Unul dintre profesorii
noștri folosește Seesaw pentru a simplifica fluxul de lucru al sarcinilor și pentru
a diferenția învățarea în acest fel. El va adăuga ceva în Seesaw, niveluri
diferite pentru studenți diferiți, iar studenții se conectează cu codul QR,
completează lucrarea și îi trimit înapoi pentru feedback. „Un rezultat
neașteptat al Seesaw „este că bugetul pentru fotocopiere a scăzut dramatic.
Am cheltuit mii de dolari la fotocopiere! Acest lucru s-a redus în mod
semnificativ acum, când profesorii postează atât de mult în Seesaw.”
Seesaw facilitează pentru profesori și studenți colectarea dovezilor
despre învățare și publicarea realizărilor elevilor. „De multe ori, elevii au avut
nevoie de un anumit nivel de alfabetizare pentru a demonstra orice abilitate,
chiar și o abilitate matematică. Acum profesorii pot diferenția mai mult, iar
elevii își pot înregistra munca în modul în care li se potrivește, o fotografie, un
desen, o înregistrare vocală, tastând. Au mai multe opțiuni. ”
Mulți profesori de la Assisi și-au cunoscut activitatea, de asemenea,
folosind Seesaw pentru a arăta călătoria de învățare a elevilor, nu doar
rezultatul final. „Folosim Seesaw pentru a arăta dovezi ale evoluției învățării
sau a „distanței parcurse ”, nu doar a evaluării sumative sau finale. Profesorul
nostru de gradul unu marchează fiecare post conform criteriilor la care
lucrează studentul și poate demonstra cu adevărat dovezi de creștere în raport
cu aceste standarde.
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Părinții informați sunt parteneri mai buni în reușita studenților,
datorită faptului că seesaw oferă un spațiu „deschis” pentru a împărtăși
părinților călătoria deplină de învățare așa cum se întâmplă ea în realitate.
Există o încredere din ce în ce mai mare în faptul că părinții pot vedea o muncă
incorectă, incompletă, care nu este sarcina stabilită, sau o muncă care se află
mai presus de ceea ce a fost solicitat.
Deoarece părinții sunt mai informați, își pot sprijini copilul mai bine.
„Deoarece văd ce se întâmplă în timp real, părinții știu acum să încurajeze
creșterea și învățarea copilului lor. Părinții au posibilitatea să fie parteneri mai
eficienți și să se bazeze pe învățarea copilului lor care s-a întâmplat - sau
poate nu s-a întâmplat - la școală. ”
Un alt beneficiu al comunicării frecvente cu familiile este că „părinții vin
în video conferințe cunoscând subiectul discuției dinainte. Nu există surprize cu
privire la ceea ce copilul lor poate sau nu poate face pentru că îl văd în fiecare
zi. Conversația este mult mai bogată în ceea ce privește unde merge copilul,
ceea ce reprezintă o schimbare uriașă. ”
Școala publică Hilltop Road

„ Copiilor le place! O iubesc absolut. Seesaw i-a făcut să se gândească la
calitatea muncii lor și cine o va vedea. ”
- Cheryl Romer, asistent principal
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Seesaw ajută Școala Publică Hilltop Road să-și angajeze comunitatea de părinți
și să traverseze barierele lingvistice.
Cheryl Romer este asistent principal și profesor la Hilltop Road Public School.
Hilltop Road servește 740 de studenți din 57 de țări diferite dintr-o zonă socioeconomică scăzută din New South Wales, Australia. Comunitatea lor de părinți și
studenți are un procent ridicat de studenți de limbă engleză într-o mare diversitate de
culturi.
Comunicarea cu o comunitate diversă de părinți
Seesaw a început inițial cu o singură notă, dar apoi părinții i-au rugat pe profesorii
celorlalți copii să înceapă să folosească Seesaw. „Părinții noștri consideră că școala
noastră este centrul comunității. Nu este doar o școală pentru copii, ci o școală pentru
părinți. ”
„Folosim Seesaw în tot ceea ce facem. Legătura cu părinții este atât de
importantă în susținerea etosului școlii noastre. Nu a fost niciun comentariu negativ
din 740 de studenți! Feedback-ul cu elevii a devenit din ce în ce mai important.
Învățarea poate fi oriunde, oricând, oricum și ne schimbăm pedagogia pentru a se
potrivi ”.
„ Folosim Seesaw în tot ceea ce facem. Legătura cu părinții este atât de importantă în
susținerea etosului școlii noastre. Nu a fost niciun comentariu negativ din 740 de
studenți! Învățarea poate fi oriunde, oricând, oricum și ne schimbăm pedagogia
pentru a se potrivi ”. “
Depășirea barierelor lingvistice
„Cu timpul, profesorii noștri sunt mai conștienți de faptul că părinții doresc într-adevăr
o schimbare în clasă. Posibilitatea părinților de a comenta și de a oferi copiilor lor
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feedback în propria lor limbă și pentru ca copiii să primească acel feedback, este o
oportunitate excelentă. De ce să nu le oferim părinților acces la asta? ”
Nu doar părinții sunt mai informați în acest moment, dar conferințele părințiprofesori au avut și mai mult sens. „Pentru noi, când vine vorba de conferințe părințiprofesori, putem arăta părinților cum arată învățarea reală. Nimic nu este în afara
acestor conversații acum, deoarece le-au văzut deja. Părinții pot vedea cu adevărat
acel progres în timp. ”
Motivarea studenților prin oferirea unui public authentic
Nu numai părinții sunt mulțumiți, ci și elevii. „Copiilor le place! O iubesc absolut.
Seesaw i-a făcut să se gândească la calitatea muncii lor și cine o va vedea. Una dintre
fetițele mele scria o narațiune. Incluse în narațiunea ei erau cuvintele „iar apoi când
am ajuns acasă, mama o văzuse deja pe Seesaw. Pânza de păianjen face parte din tot
ceea ce facem. ”
Alisal folosește Seesaw cu elevii din toate clasele și asigură succesul tuturor.

„ Suntem capabili să oferim vizibilitate mai mare directorilor, vizibilitate mai
mare pentru părinți și mai multe instrumente pentru profesori. A fost o decizie ușoară,
deoarece a fost o valoare adăugată observată de toată lumea și la un nivel de preț
accesibil. “
Care sunt inițiativele de succes în curs, în domeniul dvs. și cum se încadrează
Seesaw în această evoluție?
Alisal: Sunt trei sau patru pe care le conducem în prezent foarte serios.
Pentru început, lucrăm la dezvoltarea legăturilor tehnologice pentru educație
(ETL) și a intereselor lor profesionale. Avem o inițiativă numită Nivel Unu pentru toți,
în care încercăm să îi certificăm pe fiecare profesor din district sau să îl determinăm să
participe la un curs de formare. În dezvoltarea profesională (PD) pe care o facem,
promovăm cu adevărat Seesaw ca instrument de creație și subliniem că nu este doar
profesorul care folosește instrumentul pentru a preda, ci scopul nostru final este să fie
centrat pe elev.
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Apoi avem componenta noastră tehnologică de comunicații la școală, în care
Seesaw are un rol important. O altă inițiativă legată de tema centrată pe studenți este
numită „ Classrooms of the Future”, în care câteva săli pilot vor avea afișaje noi,
mobilier flexibil, etc, care permit elevilor să aibă mai multe opțiuni. Urmează această
idee conform căreia cetățenia digitală este învățarea social-emoțională din secolul
XXI Cu Seesaw for Schools, administratorii pot urmări practic orice clasă și pot
vedea ce fac elevii, ce sunt învățați și cum sunt învățați. Prin aceasta, precum și prin
transmiterea asigurării unei companii cu privire la confidențialitatea datelor
studențești, am adus directorii în conversația despre Seesaw for Schools la nivel de
cetățenie digitală.
Bibliografie:
https://web.seesaw.me/

Noțiuni introductive Flipgrid
Profesor Rada Vasile
Flipgrid este o platformă de discuții video gratuită de la Microsoft care
ajută educatorii să vadă și să audă de la fiecare student din clasă și să
încurajeze un mediu de învățare social distractiv și de susținere. În
Flipgrid, educatorii publică prompturi de discuții și studenții răspund cu
videoclipuri scurte, indiferent dacă învață la clasă sau acasă.
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Continuați să citiți pentru a afla elementele de bază ale Flipgrid și înregistrați-vă
oricând un webinar gratuit de Flipgrid . Folosim Flipgrid într-un mediu de
învățare la distanță. Dacă aveți elevi mai tineri, împărtășiți ghidul nostru de
familie Flipgrid cu comunitatea dvs. din clasă. După ce ați configurat contul de
educator gratuit la Flipgrid.com , mai întâi veți crea o grilă pentru clasa dvs. În
cadrul Grid vă va posta solicitările de discuție pentru elevi, numite subiecte,
care servesc drept stimul pentru activitatea in-line a elevilor dumneavoastră.
Pasul 1: Creează o grilă
Un Grid este „acasă” pentru clasa dvs. din Flipgrid și puteți crea câte grile
doriți. În grila dvs. puteți posta prompturi de discuții nelimitate. Le numim
Subiecte.

Tipuri de comunitate de grilă
Când configurați Grila dvs., veți alege modul în care studenții accesează
selectând un tip de comunitate de grilă.
(1) E-mailul școlii: dacă elevii dvs. folosesc un e-mail al școlii, alegeți
această opțiune pentru a permite accesului Grilei numai celor cu e-mailul școlii.
(2) Lista de identificare a studenților: dacă elevii dvs. nu au un e-mail de
școală, alegeți această opțiune pentru a crea o listă de clase. Studenții se vor
alătura Grilei folosind un cod unic de student pe care îl alegeți, care poate fi la
fel de simplu ca 2+ litere sau numere.
(3) PLC și public: dacă creați o grilă pe care să o utilizați cu adulții, alegeți
această opțiune pentru a permite oricărei persoane cu Codul Flip să aibă acces
la Grila dvs. Participanții vor trebui să se conecteze cu un e-mail Microsoft sau
Google pentru a posta un răspuns video.
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Pasul 2: Adăugați subiecte
Subiectele reprezintă stimulul conversației. În cadrul subiectului dvs. puteți
include orice doriți ca studenții dvs. să examineze înainte de înregistrarea unui
răspuns video, cum ar fi videoclipuri și link-uri.
Discovery Library
Explorați biblioteca Disco pentru mii de prompturi de subiecte specifice
subiectului pe care le puteți adăuga la grila dvs.! De exemplu, consultați
playlistul Starters Conversation!
Pasul 3: Partajați grila dvs. și colectați videoclipuri de la studenți.
După ce ați configurat Grila și a creat primul subiect, împărtășiți-vă codul de
rețea cu elevii. Puteți copia / insera un link către grila dvs. în Google
Classroom, echipele Microsoft, Schoology sau orice altceva utilizați pentru a
comunica cu clasa dvs. Dacă aveți cursanți mai tineri, împărtășiți codul sau
faceți legătura cu părinții prin reamintire, e-mail sau text.
Asta e! Clasa ta este acum pregătită să meargă cu Flipgrid!

O SCURTĂ ISTORIE A ȘTIRILOR FALSE
Profesor Constantin Carmen Nicoleta
În 2017, „fake news” a devenit cuvântul anului Collins Dictionary și a
rămas în titluri încă de atunci. Deși expresia poate părea a fi o invenție
modernă, exemple din aceasta pot fi găsite de-a lungul istoriei.
Din Roma antică până în zilele noastre, povești care nu sunt adevărate
sau sunt menite să inducă în eroare au fost folosite pentru a face bani, pentru
a schimba opiniile oamenilor și pentru a ne face să ne întrebăm în cine putem
avea încredere. Acum, odată cu explozia internetului și a social media, se pare
că este peste tot și călătorește mai repede decât în orice alt punct al istoriei. În
urmă cu aproximativ 2000 de ani, Republica Romană se confrunta cu un război
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civil între Octavian, fiul adoptat al marelui general Julius Cezar și Mark
Anthony, unul dintre cei mai de încredere ai comandanților Cezarului.
Pentru a câștiga războiul, Octavian știa că trebuie să aibă publicul de partea sa
- câștigând bătălii importante, dar dacă oamenii nu-i plăceau, el nu va fi un
conducător de succes. Pentru a primi sprijin public, Octavian a lansat un război
de „fake news” împotriva lui Mark Anthony. El a susținut că Anthony, care avea
o aventură cu Cleopatra, regina egipteană, nu respecta valorile tradiționale
romane precum credința și respectul. Octavian a mai spus că este nepotrivit
pentru a ocupa funcția, deoarece era întotdeauna beat. Octavian și-a adus
mesajul publicului prin poezie și prin sloganuri scurte și captivante, imprimate
pe monede. A fost cam ca o versiune antică a unui politician care a lansat
astăzi o carte sau a trimis o postare pe social media. Octavian a câștigat în
cele din urmă războiul și a devenit primul împărat al Romei, domnind peste 40
de ani.
După inventarea tiparului din secolul al XV-lea, știrile (atât reale, cât și
false) au reușit să se răspândească mai repede ca niciodată. Această
tehnologie a permis ca documentele, cărțile să fie produse mult mai rapid
decât orice scriere de mână. La mijlocul anilor 1700, tipografia a ajutat la
răspândirea unor vești false despre George al II-lea, care era regele Marii
Britanii și Irlandei la acea vreme. Regele s-a confruntat cu o rebeliune și s-a
bazat pe a fi văzut ca un lider puternic pentru a se asigura că rebeliunea nu va
reuși. Știri false despre faptul că regele era bolnav au fost tipărite din surse din
partea rebelilor. Nu a trecut mult timp până când aceste povești au fost văzute
de alți imprimatori care le-au republicat. Acest lucru a afectat imaginea publică
a regelui și, deși rebeliunea nu a avut succes, a arătat cum pot fi folosite știri
false pentru a încerca și schimba opiniile oamenilor.
Același lucru se întâmplă și astăzi când o poveste falsă este publicată în
scopul de a face rău altora. Din păcate, dacă nu este verificat de fapt și este
împărtășit de oameni sau organizații care cred că este adevărat, unii dintre ei
ar putea avea urmăriri mari, începe să fie luat în serios și cu cât este
împărtășit, cu atât mai rapid se răspândește ... neverificat.

Bibliografie:
https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zwcgn9q?fbclid=IwAR3gN8kR7weYlmH
6LycYwzCiMkAbphr9pubCFDz-3iD4YAKGNG7Sf3VQxJ0
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DESPRE ISTORIA ȚĂRII GALILOR
Profesor Badea Alexandru Sorin
Toată lumea știe că toate castelele din Țara Galilor sunt „vii” de istorie,
dar știai că sunt pline și de viață modernă?
Este adevărat, Țara Galilor este țara castelelor medievale - și mai mulți
oameni îi vizitează decât oricând! Deci, spunem un mare „diolch” vizitatorilor
care au jucat un rol în protejarea monumentelor noastre istorice, cu sute de
evenimente de neratat oferite la castelele noastre din Țara Galilor și o serie de
atracții familiale epice NOU - deschise acum la două din site-urile noastre
spectaculoase. Prinde-ți sabia, adu o mulțime de imagini și găsește cel mai
apropiat castel. Acum e șansa ta să faci un pas înapoi în timp.

Castel Caerphilly
Dacă sunteți pe cale să începeți următoarea dvs. aventură istorică la unul
dintre site-urile noastre captivante, căutați mai departe o listă de idei
motivante și bazate pe inspirație creativă pentru vizita dumneavoastră.
Iată o selecție cu experiență a castelului nostru preferat pentru a
vă ajuta să profitați la maximum de călătorie.
‐

‐

Prinde puternicele motoare de asediu medievale în acțiune la Castelul
Caerphilly. Urmăriți cu uimire cum se trag focuri peste zidurile castelului
și în șanțul din jur!
Bucurați-vă de un picnic pe verdeața de bowling a regelui Carol I. S-ar
putea să vă surprindă să știți că în acest loc special de la Castelul Raglan
puteți mânca sandvișurile preferate în fața unui vulcan enorm ...! (Nu
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‐

‐

chiar ... Dar mulți dintre micii noștri exploratori ai castelului par să
confundă Pâinea de zahăr vecină cu Muntele Fuji!)
Faceți o fotografie selfie perfectă în fața iconicului turn înclinat de la cel
mai mare castel din Țara Galilor. Știați că turnul de învățare de la
Castelul Caerphilly din sudul Țării Galilor înclină Turnul înclinat din Pisa?
Căutați creaturi mitice la castelul de basme din Țara Galilor. Folosind
tehnologia de realitate augmentată, urmați un traseu încântător în jurul
Castell Coch și observați zece specii diferite de zane magice ascunse în
jurul castelului - fiecare cu un nume tradițional galez. Pentru a începe,
descărcați aplicația Cadw existentă.

Castel Coch
‐

Vizitați „The Mighty Four”. Castelul Beaumaris, Castelul Caernarfon,
Castelul Conwy și Castelul Harlech din nordul Țării Galilor formează
împreună un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Vizitați toate cele
patru pentru a experimenta patrimoniul de clasă mondială!

Bibliografie:
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcadw.gov.wales%2Flearn&
data=04%7C01%7CGhheaD%40Hwbcymru.net%7C4e70032797ed4a63cfbd08d8a0e1bb8a%7C4f3f
0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637436238655846333%7CUnknown%7CTWFpb
GZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&s
data=l2KhdgxaHZ%2Fe2QW7L8dEpFv64%2BysHmQLrISa06SN9A4%3D&reserved=0
https://rum.newsmarttraveller.com/dragons‐add‐fire‐st‐davids‐day‐celebrations‐welsh‐castle‐
980777
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CELE MAI FRUMOASE LOCURI DIN ROMÂNIA

Viscri, județul Brașov

Poți să mergi în Viscri și de un milion de ori în viața asta, tot nu o să
înceteze să te surprindă. Tot nu o să îți astâmperi mirarea și, de oricâte ori teai duce acolo, tot n-o să-ți vină să crezi că poate exista atâta liniște într-un loc
populat de oameni (numai vreo 500, ce-i drept). Ajungi în Viscri după un drum
neasfaltat de vreo 20 de minute cu mașina, în care n-o să poți să-ți iei privirea
de pe fereastră și să o mai ucizi, aruncând-o spre display-ul telefonului. Nicio
șansă! Dacă te prinde lăsatul soarelui aici, vei vedea câteva cete de vaci ce se
întorc agale spre casă, oprindu-se însă la fântâna satului pentru a-și astâmpăra
setea.
Și n-o să-ți vină să crezi că nu e o poveste de-a lui Creangă, ci că e
vacanța ta. O să te surprinzi făcând involuntar cu mâna localnicilor care stau la
taifas pe băncuța din fața casei, care te privesc curios și te salută. Și mare near fi mirarea să te poți abține să nu schimbi două vorbe cu ei. Nu te va mai
mira cu nimic faptul că Prințul Charles s-a îndrăgostit până peste cap de
această așezare săsească, că și-a cumpărat o proprietate aici și că nu a
contenit cu laudele pentru acest sătuc transilvănean.
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Cascada Cailor, Munții Rodnei

La o aruncătură de băț de stațiunea Borșa (iar când citești asta, în minte
ți se aciuează sigur Vârful Rodnei din apropiere și momentele de strădanie
infantilă când încercai să-i memorezi înălțimea), apele pe care zăpada și ploile
le adună cu sârguință într-un circ glaciar, se răsfrâng cu tot elanul peste Podul
Cailor. Ce reușește să facă apa în vâltoarea ei? Reușește să dea naștere celei
mai mari cascade de pe întinsul României care, privită de jos către înaltul celor
90 de metri ai săi, îți pare ca și cum cerul s-a deschis și aruncă de acolo
șuvoaie argintii peste Pământul fără de-apărare. Iar zgomotul apei ce cade în
trepte aduce cu el o liniște cerebrală. Ca și cum gândurile nu s-ar mai auzi
pentru că tu nu ai mai fi deloc capabil să le legi firul și numai apa și-ar mai
putea croi loc printre cotloanele minții.

Bibliografie:
https://www.momondo.ro/discover/locuri-de-vizitatromania?fbclid=IwAR2EILH6aRvxFCbPrCIDB_1F_HPgxsVXKU_bJLuyo20fNqF1YBO7dCeA14

21

Despre Tes, Coronavirus și școli
Profesor învățământ primar Cosmin Cerchez

O rubrică pentru profesorii care doresc să știe ce impact va avea focarul virusului
asupra vieții lor profesionale

Izbucnirea Covid-19 este un moment incert pentru toată lumea, dar
școlile se confruntă cu o perturbare fără precedent, cu examenele anulate și
mulți profesori care lucrează cu mici „bule” de elevi sau care predau lecții la
distanță.
Aici, ne propunem să ajutăm cadrele didactice din Marea Britanie și din
școlile internaționale, adunând toate poveștile relevante într-un singur loc și
ținându-vă la curent cu cele mai noi știri și anunțuri, precum și când se
întâmplă.
Noi, ca întotdeauna, vrem să auzim și de tine. Ce este diferit în școala ta,
în viața ta profesională, din cauza virusului? Dacă ai povești pe care vrei să le
împărtășești sau informații despre care crezi că ar trebui să fie vehiculate,
contactează: william.stewart@tesglobal.com ; charlotte.santry@tesglobal.com
și Mary-Louise.Clews@tes.com .
De ce școlile trebuie să se pregătească pentru următoarea eră digitală?
Școlile care au îmbrățișat deja e-learning-ul s-au descurcat mai bine cu
închiderile - hai să învățăm din asta, scrie Kausor Amin-Ali.
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Dacă ultimele luni au arătat ceva, este importanța vitală ca școlile să
aibă o infrastructură de învățare electronică bună și bine utilizată. Toți
profesorii vor ști ce cred despre prevederile școlii lor în acest sens.
Pentru mine, la școala comunitară Al Salam, Dubai, am avut norocul de a
rezista la furtuna perturbațiilor fizice până la furnizarea de servicii datorită
încorporării instrumentelor noastre Google for Education la care am apelat
pentru a menține învățarea necesară studenților noștri. Prin aceasta, cu
siguranță a fost greu să nu reflectăm asupra călătoriei în care am fost pentru
a ajunge într-un loc în care tehnologia ar putea, dacă este deja stabilită corect,
să ne permită să oferim atât de multă învățare la scurt timp.

Bibliografie:
https://www.tes.com/news/edtech‐digital‐era‐over‐embrace‐new‐technology‐
school‐exams‐
future?utm_campaign=81186_20200623%20Editorial%20Daily%20Register&utm_
medium=email&utm_source=Dot_Digital&utm_content=81186_20200623%20Edit
orial%20Daily%20Register&dm_i=5NNY,1QN6,RLTWA,6IDS,1
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Chestionar Despre mine
Profesor Roșca Constanța Georgeta
Chestionarul „Despre Mine” este realizat în proiectul 2018-EL01-KA204047788, AUTISM_PCP, A Holistic Approach to person centered planning for
people with Autism (O abordare holistică a abordării centrate pe persoană
pentru cei cu Autism) pe baza faptului că fiecare individ este unic și are o
personalitate complexă. Referindu-ne la articolul prezentat, în contextual
cercetării noastre pentru a facilita înțelegerea situațiilor zilnice și rutinelor care
produc stress și provocări persoanelor cu TSA, în anumite etape ale vieții, ar
trebui să urmărim următoarele subiecte: anxietate (stres/ frică), dificultăți ale
interacțiunii sociale, izolare/ singurătate, problem senzoriale, exprimarea
deficitară a emoțiilor, conflicte și agresiune, evitarea sarcinilor/ plictiseală,
repetitivitate și perseverență, aspecte ale memoriei, dificultăți în gestionarea
timpului, alte probleme.
„Despre mine” este un instrument care are ca scop facilitarea descoperirii
de sine a unei persoane cu TSA, ca fiind o ființă angajată într-un puzzle. Este
un puzzle care are ca scop construirea imaginii despre ,,cine sunt eu” cerându-i
individului să găsească singur piesele pe care să le folosească apoi pentru a
reconstrui întregul. Instrumentul este alcătuit din blocuri de întrebări care
împart dorințele, sentimentele, preferințele persoanei cu TSA în categorii ca:
rutina, problem senzoriale, sentimente, comunicare/ învățare, etc.
Obiectivele specific șablonului,,Despre mine”:
1. Să ofere o imagine de ansamblu a persoanei cu TSA, pe care dorim să o
cunoaștem (nume/ vârstă, preferințe, etc.)
2. Să ofere o oportunitate persoanei respective de a-și înțelege preferințele
(ce-i place/ ce nu-i place)
3. Să ofere o cale de auto-identificare a nevoilor persoanei cu TSA.
4. Să dezvolte conștiința de sine a persoanei cu TSA (,,Cine sun teu?”)
5. Să faciliteze construirea unei relații de încredere între persoana cu TSA și
persoana care oferă sprijin

Caracteristici de bază ale instrumentului
Instrumentul este o sinteză a unor blocuri de întrebări. Este organizat
într-un sistem de sub-șabloane, care pun accent diferit pe un anumit aspect de
viață. Suntem interesați să surprindem rutina zilnică, preferințele,
sentimentele și nevoile. Blocurile de întrebări sunt structurate în jurul unor
verbe practice: sunt, prefer, îmi place, am nevoie. Variantele prezentate pot fi
modificate pentru a se potrivi cu nevoile fiecărui utilizator și pot funcționa ca o
hartă. Putem adăuga, scoate, adapta oricare aspecte pe care dorim să le
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clarificăm despre persoana cu TSA. În folosirea formularului, se trece de la
verbe mai generale/ descriptive (îmi place/ prefer), la verbe mai profunde
(simt/ am nevoie).

ACTIVITATEA LUDICĂ ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV
Realizat de profesor Gabriela Voicu Rizea

Motto: „Jocul este și o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai
presus de toate, el însuși este viața copilului” (Mc. Dougall)

Jocul deține un rol important în viața copilului pentru că-i oferă
posibilitatea manifestării libere și plenare a personalității, eul personal
încercând în cele mai subtile și mai ingenioase situații de a se realiza complet,
de a se autodepăși. Prin joc, copilul pune de acord dorințele cu posibilitățile
personale.
Pornind de la aceste considerente, numeroși pedagogi și psihologi au
elaborat diferite teorii asupra jocului, despre natura și rolul lui în dezvoltarea
psihică a copilului. Astfel, Usinski a definit jocul ca o formă de activitate liberă,
prin care copilul își dezvoltă capacitățile creatoare și învață sa cunoască
posibilitățile proprii. Precizând rolul formativ al jocului spunea: ,,Jocul
reprezintă activitatea liberă a copilului și dacă comparăm interesul pe care îl
reprezintă jocul, diversitatea urmelor lăsate de el în sufletul copilului, cu
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influențele analoage pe care le exercită învățătura, este evident că supremația
o deține jocul.” Apoi adaugă: ,, Numai jocurile care sunt produsul imaginației și
sunt accesibile copilului devin atractive și contribuie la dezvoltarea lui psihică”.
K. Gras definea jocul ca ,,teoria exersării sau autoeducării”, iar P.F. Leahaft ca
un exercițiu cu ajutorul căruia copilul se pregătește pentru viață, adăugând: ,,
Tot ce se exersează, se dezvoltă și se desăvârșește, tot ceea ce nu se
exersează, decade”.
Eduard Claparede considera că jocul nu e altceva decât manifestarea ,,
trebuinței de activitate” a copilului, menită a aduce satisfacție ,,actuală și
imediată”, iar cunoscutul psiholog Jean Piaget apreciază jocul ca fiind una din
manifestările cele mai evidente ale acestei particularități ale gândirii infantile,
situată între gândirea din perioada cea mai timpurie și gândirea logică. Părerea
lui Jerane Brumer: ,,Jocul constituie o admirabilă modalitate de a-i face pe
elevi să participe activ la procesul de învățare. Elevul se găsește aici în situația
de actor, de protagonist și nu de spectator, ceea ce corespunde foarte bine
dinamismului imaginației și vieții lui afective, unei trebuințe interioare de
acțiune și afirmare”.
Aceste teorii, fără a elucida problema jocului au adus contribuții
însemnate, acești pedagogi, psihologi, cercetători au analizat o activitate de
bază a copiilor – jocul – din diferite unghiuri. Desigur jocul constituie o
activitate care realizează plăcerea copilului, dar nu numai atât, copiii depun
eforturi intelectuale și fizice.
Jocul didactic nu trebuie să lipsească din activitatea şcolară, mai ales din
lecţiile în care se solicită un efort intelectual intens. Este un mijloc important
de educaţie şi instruire în ciclul primar care asigură participarea activă şi
eficientă la lecţie, durabilitatea noţiunilor însuşite şi un grad mare de
socializare.
Jocul didactic prezintă ca notă definitorie îmbinarea armonioasă a
elementului instructiv cu cel distractiv, asigurând o unitate deplină între
sarcina didactică si acțiunea de joc.
Această îmbinare a elementului instructiv-educativ cu cel distractiv face
ca pe parcursul desfășurării sale, copiii să trăiască stări afective complexe care
declanșează, stimulează, intensifică participarea la activitate, cresc eficiența
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acestuia și contribuie la dezvoltarea diferitelor componente ale personalității
celor antrenați în joc.
Pentru o reușită folosește ,,codul etic” al jocului :


Joacă cinstit, corect, prietenește!



Fii calm!



Alege un adversar de forțe egale!



Manifestă inventivitate și pricepere!



Ajută la timp colegul de echipă!



Nu jigni învinsul: a fost adversar numai în joc, în rest sunteți prieteni!



Dacă ai pierdut, nu te întrista! ( Felicită-ți învingătorul și învinge-l data
viitoare!)

Să lăsăm copiii să se joace, să-i învăţăm să se joace, căci
jocul este farmecul copilăriei!

DESPRE PROIECTUL AUTISM_PCP,
A Holistic Approach to person centered planning
for people with Autism
material realizat de profesor Constanța Georgeta Roșca
În cadrul proiectului 2018-EL01-KA204-047788, AUTISM_PCP, A Holistic
Approach to person centered planning for people with Autism (O abordare
holistică a abordării centrate pe persoană pentru cei cu Autism), cu perioada
de implementare 01.09.2018- 31.08.2021, Școala Gimnazială Smaranda
Gheorghiu din Târgoviște colaborează cu organizația non-profit CYCLISIS din
Grecia (coordonatorul proiectului), organizația non-profit din Italia Mendeleo
for children APS, PARVI NATIONALEN CENTAR PO DYSLEXIA - Centrul Național
de Dislexie din Bulgaria, Societatea Științifică Macedoneană pentru Autism27

Macedonian Scientific Society for Autism, Association of People with Pervasive
Developmental Disorder, Organizația din Grecia -Autism and Asperger, Shipcon
Limassol LTD - companie din Cipru cu accent pe proiecte finanțate de de
cercetare UE și formare profesională și educațională VET.
Produsele livrabile ale acestui proiect sunt: planificarea centrată pe
persoană pentru copii cu autism, instrumentele pentru planificarea centrată pe
persoană, abordarea centrată pe persoană pentru copii cu autism - curs pentru
facilitatori. Plecând de la o cunoaștere în profunzime a fiecărui elev, pe baza
unor instrumente de lucru elaborate în mod științific, se trasează un plan
centrat pe persoană care include abordări care conduc la transformarea
individului

într-o

persoană

funcțională,

utilă

pentru

societate.

Foarte

important este faptul că investind în elevi în perioada școlarizării, se
ajunge la realizarea de economii financiare în viitor, având în vedere
două aspecte: cum ar arăta acești elevi care se confruntă cu dificultăți
dacă nu s-ar lucra cu ei și pe de altă parte, cum se vor prezenta acești
elevi, integrați social aproape în totalitate. Ideea pare simplă dar metoda
de lucru este foarte laborioasă și presupune lucrul în echipă. La nivelul școlii
noastre, profesorii, alături de consilierul psihopedagog, profesori itineranți,
părinți cooperează pentru realizarea planurilor centrate pe persoană.
Școala Smaranda Gheorghiu dorește să ofere: metode de predare
adecvate pentru lucrul cu elevii ASD, orientate pentru profesori, modele de
bune practici pentru a-i îndruma pe copii pe calea cea bună, orientate către
părinți, un număr cât mai mare de instrumente, astfel încât elevii să își poată
ocupa ulterior locul de drept în societate fără a fi discriminați, instrumente
destinate elevilor.
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