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PROIECTUL EUROPEAN 

 

„Perfecționarea personalului din învățământul special din județul Suceava în 

instituții similare din Voievodatul Podkarpackie”, număr de referință 2016-1-

RO01-KA101-023394 

 

Perioada de mobilitate: 7.06 2017 -15.06.2017 

 
 

 În perioada 7-15 iunie 2017 a avut loc prima mobilitate din cadrul proiectului 

european „Perfecționarea personalului din învățământul special din județul Suceava în 

instituții similare din Voievodatul Podkarpackie”, inițiat de Consiliul Județean Suceava. Au 

participat 10 cadre didactice din învățământul special sucevean – 5 de la Liceul Tehnologic 

Special Bivolărie, 5 de la Școala Specială „Sf. Stelian” Rădăuți. 

Activitățile desfășurate la cele două școli din Polonia – una din orașul Rseszow și 

cealaltă din localitatea Mrowla – au vizat dobândirea unor competențe specifice pentru 

personalul didactic din învățământul special și au fost orientate către trei domenii: 

profesional, lingvistic și cultural. Competențele profesionale au fost dobândite în activitățile 

organizate în școli, în programul de dimineață, cele culturale – în week-end și după-amiaza, 

iar cele lingvistice – pe parcursul întregii perioade, atât în cadrul lecțiilor propriu-zise de 

limbă polonă, cât și în contextele variate pe care le-au oferit vizitele și conversațiile curente. 

 Școala nr. 3 din orașul Rzesow este o unitate de învățământ integrat, școlarizând atât elevi 

din învățământul de masă (preponderent), cât și elevi cu diferite deficiențe ușoare/ moderate: 

de auz, de intelect, neuromotorii, din spectrul autist. Lecțiile la care participanții au asistat în 

cele trei zile petrecute aici au fost:  

• stimulare senzorială (kinetoterapie) pentru o elevă de 8 ani cu deficiență de auz; 

• terapia cu animale (câine) pentru o grupă formată din 6 copii: 3 cu autism, 2 cu 

neuroparalizii (cu însoțitor permanent fiecare) și un copil fără deficiențe; 

• activitate interdisciplinară cu o clasă din ciclul primar;  

• limba engleză – învățământ primar, clasă integrată (10 copii), unde s-a lucrat cu profesor de 

sprijin; 

•matematică – clasă integrată, 12 elevi (5 cu deficiențe de intelect), la care predarea s-a făcut 

parțial fără limbaj verbal (doar gesturi), de asemenea lucrându-se cu profesor de sprijin și 

sarcini de lucru adaptate; 

• lerapie individuală – logopedie, cu o elevă cu deficiență de intelect;  

• logopedie cu doi elevi, o fată și un băiat, cu deficiență de auz moderată; 

• terapie prin dans (2 ore), activitate complexă desfășurată în sala de sport și coordonată de o 

persoană abilitată (conduce o școală de dans);  

• terapie prin artă(2 ore),activitate desfășurată pe grupe de câte 3 elevi, în care au 

fostintegrați și profesorii din România, lucrând împreună cu elevii, tema fiind familiarizarea 

cu motivele tradiționale din arta populară poloneză. 

• terapie individuală – terapia mâinii prin metoda Knill (terapie de concepție poloneză), 

activitatea demonstrativă prezentând strategii terapeutice pentru corectarea posturii elevei în 

timpul scrisului, corectarea poziției mâinii și a degetelor. 

 Centrul Școlar Special din localitatea Mrowla, construit și dat în folosință în anul 2011, 

școlarizează circa 100 de elevi cu deficiențe severe (preponderent) și moderate: autism, 
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Down, neuroparalizii, deficiențe de intelect, deficiențe asociate. Spațiile moderne au fost 

concepute strict pentru pentru tipurile de deficiență  și nevoile educabililor, iar personalul este 

integral specializat.   

 Activitațile la care cadrele didactice din România au asistat/ participat în această înstituție 

în cele trei zile au fost: 

• o activitate extrașcolară, desfășurată în week-end, un picnic organizat de corpul didactic 

împreună cu părinții copiilor, menit să pună în evidență, în cadrul unui spectacol, progresele 

înregistrate de elevi și să stimuleze relația școală-familie; 

• activitate didactică, la clasa a II-a (clasă formată din 4 copii), adaptată la nivelul de 

dezvoltare psiho-intelectuală a elevilor;  

• activitate didactică, anul I școală profesională, cu tema „Cum să circulăm în siguranță”; 

clasa este formată din 5 elevi, 4 pot comunica verbal, scris și oral, unul, nu. 

•exemple de bune practici ale Centrului din Mrowla:  

a) activități filmate în camera de experimentare polizenzorială, care se adresează tipurilor de 

deficiențe mintale, asociale și autism; b) teatru de lumini și umbre; c) kinetoterapie;d) joc – 

„Covorul magic”- produs în Polonia;e) înot (filmare a progresului înregistrat de subiecți pe 

parcursul unui an).  

 Pe lângă aceste activități propriu-zise, în ambele școli au avut loc întâlniri cu personalul de 

conducere,discuții pe marginea activităților observate și dezbateri privind modul de 

organizare și funcționare al instituțiilor, aspecte legilative, programe școlare etc. De 

asemenea, cele două delegații ale școlilor din România au susținut prezentări PowerPoint 

despre instituțiile din care provin. 

 În ceea ce privește aspectele culturale, acestea s-au concretizat în vizitarea celor mai 

importante oviective istorice și culturale din orașul Rzeszow, vizitarea Castelului Łancut, 

vizitarea orașului Cracovia (turul orașului cu opriri laCastelul Wawel, Catedrala 

Wawel,Universitatea Jagellonă, Basilica „Sânta Maria”) și vizitarea localității (și a atelierului 

de ceramică din) Medynia. 

 Aceasă mobilitate a oferitparticipanților oportunitatea raportării directe la experiențe 

didactice din învățământul special polonez. Unele dintre activitățile demonstrative de la 

școala din Rzeszow (precum logopedia sau terapia prin artă) au fost similare cu cele ce se 

desfășoară în învățământul special românesc, dar altele au fost cu totul noi, precum terapia cu 

animale, metoda Knill, activitățile din camera de stimulare polisenzorială. De asemenea, au 

fost prezentate instrumente și accesorii de lucru noi (precum cele utilizate în activitățile de 

kinetoterapie) sau elemente simple, dar eficace (precum pernele speciale sau corzile elastice 

destinate elevilor hiperkinetici într-o clasă integrată), moduri de organizare a activității, 

strategii de predare concepute pentru tipul și gradul de deficiență. Nu în ultimul rând, 

participanților români le-a fostreconfirmată opinia cu privire la menținerea structurilor 

învățământului special pentru anumite tipuri de deficiențe (ele neputând face obiectul 

învățământului integrat), opinie împărtășită și de conducerile și personalul din cele două școli 

poloneze. De un real folos au fost dezbaterile complexe, interdisciplinare, precum și aspectele 

culturale, contactul cu limba, tradițiile și istoria Poloniei. 

 Această experiență, în ansamblul ei, contribuie la îmbunătățirea a abilităților și 

competențelor profesionale ale celor 10 cadre didactice din România, la înțelegerea mai bună 

a problematicii învățământului special și, prin urmare, la creșterea eficienței actului 

educațional în context european. 

Prof. dr. Florica Teodoriuc 
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