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The Comenius Regio project
purpose is to promote the european values on access to
education for disadvantaged
groups, diversification of
methods and techniques of
intervention and rehabilitation
therapy in the aim to equalize
opportunities and to offering
quality educational support
services that help to reduce
school dropout and to ensure
social inclusion for the children/
young people with special
education needs in the involved
r eg i o ns, Mo r a vi a n - S il e zi a n
Region, Czech Republic and
Teleorman County, Romania.

Scopul proiectului Comenius
Regio “De la abandon școlar la
incuziune” este acela de a promova valorile europene privind
accesul la educație pentru grupurile dezavantajate, diversificarea metodelor și tehnicilor de
intervenție și terapie, în vederea asigurării de șanse egale și
oferirea de servicii educaționale de sprijin de calitate, care
vor contribui la reducerea
abandonului școlar și asigurarea incluziunii sociale pentru
copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale din cele două
regiuni implicate, MoraviaSilezia, Cehia și județul Teleorman, România.

Parteneri/Parteners:
CEHIA/CZECH REPUBLIC

ROMÂNIA/ROMANIA

AUTORITATEA REGIONALĂ DIN MORAVIA
SILEZIA/MORAVIAN-SILESIAN REGIONAL

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN/
TELEORMAN COUNTY COUNCIL

ȘCOALA PREPRIMARĂ, PRIMARĂ ȘI SECUNDARĂ FRÝDEK-MÍSTEK /
SECO ND ARY
SCHO O L,
PRIM ARY
SCHOOL AND KINDERGARTEN, FRÝDEK-

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ALEXANDRIA/
SCHOOL CENTRE FOR INCLUSIVE
EDUCATION

ȘCOALA PRIMARĂ DE ARTĂ RÝMAŘOV/
PRIMARY ART SCHOOL RÝMAŘOV

LICEUL TEORETIC ZIMNICEA/
THEORETICAL HIGH SCHOOL ZIMNI-

MÚZA - ASOCIAȚIA ȘCOLILOR DE MUZICĂ /

SPRIJINUL COPIILOR CU CES/
SUPPORTING CHILDREN WITH SEN

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PARTENERIATULUI/
OBJECTIVES OF THE PARTNERSHIP
„Cuvântul progres nu are nici un
sens cât timp mai există copii
nefericiţi”
(Albert Einstein)

 Analiza politicilor în domeniul
educației speciale și identificarea exemplelor de bună practică la nivelul celor două regiuni;
 Îmbogățirea experienței profesorilor din cele două regiuni cu
abordări inovative prin utilizarea metodelor de lucru alternative în intervenția terapeutică
și recuperatorie;
 Conștientizarea comunității
privind dificultățile întâmpinate
de copiii autiști și cu dizabilități
asociate;
 Dezvoltarea artterapiei ca metodă terapeutică alternativă ce
încurajează dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare la copiii cu CES.

"The word progress has no
meaning as long as there are
unfortunate children" (Albert
Einstein)

 Analysis of special education
policies and identify examples
of good practice in the two
partner regions;
 Enriching the experience of
the teachers from the two
regions in the recuperative
th era pe ut ic i nt er v en t io n
through an innovative
approach to alternative
methods of working;
 Community awareness of the
difficulties faced by children
with ASD and related
disabilities;
 Development of art therapy as
an alternative compensatory
therapy in order to encourage
artistic expression and to
develop communication and
relationship skills of children
with special education needs;

REZULTATE/RESULTS


Website-ul proiectului;



8 newsletters;



5 workshop-uri ale specialiștilor în educație
specială ;



un ghid (inventar de probleme identificate în
școli și exemple de bună practică ;








Website of the project ;

programe de intervenție, studii de caz, programe terapeutice și de consiliere





intervention programs, case studies, counselling
and therapeutic intervention plans) ;

lecții cu elevii cu CES; prezentarea metodelor
de terapie prin artă;





un spectacol de teatru și muzică;

lessons with pupils with special educational
needs; presentation of music therapy methods in
education;



un concert al elevilor (DVD)

a theatre and music show :



un program de formare “From dropout to
inclusion” ;







trei seminarii și ateliere de lucru;



campania “Discover our life” ;

three professional seminars and panels;



două expoziții cu produse realizate în activitățile de artterapie





8 newsletters;
5 specialists’ workshops;
1 guide (an inventor of the problems identified in
the schools, examples of good practice
personalized ;

a students’ concert (DVD) ;
a course curricula, accreditation and sustaining
a training named “From dropout to inclusion” ;
a campaign“Discover our life” ;
two exhibitions with works and products in art
therapy activities .

Conținutul acestui material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reprezintă
în mod obligatoriu poziția oficială a Comisiei Europene sau a ANPCDEFP

