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ALL TOGETHER, ALL THE SAME 
                                   
                                  OBIECTIVE 
 

                  * Crearea de oportunități de interrelaționare                                                      GRUP ȚINTĂ 
           între elevii din școlile speciale și elevii din școlile de  
        masă în vederea creșterii gradului de incluziune socială                          25 de elevi și 8 cadre didactice  
                                      a elevilor cu dizabilități;                                                            din fiecare  școală parteneră:  
  * Organizarea unor ateliere artistice(teatru, dans, confecționare              ȘCOALA GIMN. SPECIALĂ "SF. NICOLAE"             
de obiecte decorative și artă culinară) în care elevii cu dizabilități            COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU"         
    și elevii din școlile de masă realizează activități împreună;                     vor participa la mobilități internaționale                                             
* Utilizarea tehnicilor din domeniul artelor pentru a înlătura                        și la activitățile artistice desfășurate                   
barierele de comunicare și interrelaționare și a crește încrederea                          pe plan local – ateliere de:        
                     atât în forțele proprii cât și ale grupului;                                         # confecționare obiecte decorative                     
 * Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice                                     # artă culinară                                             
                      de a lucra cu grupuri incluzive de elevi;                                                                  # muzică 
     * Îmbogățirea experienței multiculturale a participanților                                                  # teatru                                  
          prin interacțiunea cu grupuri din alte țări europene și                                                                                                                    
           realizarea de produse cu valoare artistică europeană. 

 
                                   
 
                                                                                                                                                             ACTIVITĂȚI 
 
                      1. Mobilități de formare ale cadrelor didactice 
                                                                                                                                                                 în desfășurarea activităților artistice cu grupuri incluzive de elevi: 
                                                                                                                                                                *Teatru și confecționare de obiecte decorative  
                                                                                                                                                                                     – CEIP Arcipresta de Hita, Spania, noiembrie 2018 
                                            * Dans și artă culinară 
                             – Driesprong Maldegem, Belgia, octombrie 2019 
  
                                  2.  Mobilități de învățare pentru elevi 
                         REZULTATE                                 constând în desfășurarea unor activități artistice  în cadrul unor grupuri 
                                                                                                                                                          incluzive de elevi: 
                  - Creșterea abilității de a lucra în echipă -                 * Teatru  – Colegiul Național "Mihai Eminescu",  

                              elevi și profesori din școlile speciale și din                                                                                                             România, martie 2019 
                         școlile de masă;                                                                * Confecționare de obiecte decorative – Fray Juan De La Cruz,  
                          - Dezvoltarea toleranței, acceptării diversității și a                                                                                                      Spania, mai 2019 

                                                      fairplay-ului;                                                                                      * Dans – Școala Gimnazială Specială "Sf. Nicolae", 
                                                     - Crearea unor obiecte/ produse artistice cu valoare                                                                           România, decembrie 2019 
                                                      europeană;                                                                                                   *  Artă culinară –  ‘t Vurstjen Evergem,  
                                                       - Crearea unui proiect pe platforma E-Twining                                                                                      Belgia, mai 2020 
                                                        unde vor fi postate exemple de bune practici din 
                                                          toate activitățile proiectului; 
                                                              - Dezvoltarea capacităților elevilor și  
                                                                 profesorilor de a comunica și colabora 
                                                                        cu parteneri din alte țări. 
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   Colegiul Național "Mihai Eminescu"           Şcoala Gimnazială Specială            Consejeria de Educacion           CEIP Arcipresta de Hita      ‘t Vurstjen                                       Evergem Driesprong Maldegem 
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