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DERULAREA PROIECTULUI: 

01.09.2016-30.09.2017 
  Perioadele de mobilitate:  

 15 – 24.05.2017, locul de desfășurare: Barcelos, Portugalia, pentru 12 cadre 

didactice din cadrul Liceului Special „Sfanta Maria”,  cu specializarea maiştri 

instructori, ingineri in domeniul industriei alimentare, mecanice, protecţia mediului  şi 

formatori, precum şi manageri din învăţământul special implicaţi în problematica 

copiilor cu CES.  

 05 – 16.06.2017, locul de desfăşurare: Salonic, Grecia, pentru  16 elevi cu 

deficienţe mintale, senzoriale şi /sau asociate, clasele a X-a şi a XI- a, învăţământ 

special, domeniile industrie alimentară,  mecanică  şi protecţia mediului  
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OBIECTIVELE PROIECTULUI:   

O1. Fundamentarea de cunoştinţe practice – furnizarea informaţiilor noi (de specialitate, 

necesare desfăşurări meseriei de brutar- patiser, tehnician ecolog, respectiv, lăcătuş 

mecanic) într-un mod structurat, uşor de urmărit şi integrat, pliat pe cerinţele psiho-

educaţionale ale elevilor cu deficienţe de vedere, deficienţe asociate şi CES. 

O2. Dezvoltarea abilităţilor profesionale, pentru un număr de  16 elevi cu deficienţe de 

vedere şi deficiențe mintale din domeniul industrie  alimentară, mecanic  şi protecţia 

mediului, prin participarea la activităţi practice şi folosirea unor tehnologii de ultimă 

generaţie din domeniul lor de activitate. 

O3. Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea metodelor centrate pe elev  la 12 

cadre didactice implicate în formarea elevilor cu deficienţe de vedere şi CES participante la  

stagiul de formare profesională. 

O4. Transferul competenţelor dobândite în timpul  mobilităților proiectului, prin metoda de 

tip cascadă, unui număr de 15 de elevi.  

O5.  Dezvoltarea  competențelor lingvistice și culturale privind spațiul european ale tuturor 

profesorilor şi elevilor implicaţi în mobilitate; 
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                            Mobilitatea  I   

                            Barcelos, Portugalia 
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                               Mobilitatea  II  

                             

 

Salonic , Grecia 































Această prezentare reflectă numai  punctul de vedere al autorului.  
 
AN România  și Comisia Europeană, nu sunt responsabile pentru 
nicio utilizare care poate fi dată informațiilor respective.    
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