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Şcoala incluzivă reprezintă expresia
instituţionalizată a principiului educaţiei
pentru toţi, oferind un mediu şcolar optim
integrării
sociale
a
copiilor
cu
dizabilităţi.Toţi elevii pot să dobândească
deprinderi care să le îmbunătăţească viaţa,
indiferent de gradul deficienţei, de statutul
socio-economic al familiei, de rasă, sex sau
consideraţii culturale.
Noi credem cu putere că menirea şcolii este să asigure programe educaţionale
secvenţiale, continue, structurate şi individualizate, desfăşurate într-un mediu
stimulativ şi protector. Activităţile instructiv-educative din diferitele arii
curriculare urmăresc valorizarea potenţialului de care dispun elevii în planul
cognitiv, fizic, emoţional şi social.
Urmărim şcolarizarea tuturor elevilor deficienţi mintal din Municipiul Sibiu
şi din comunele limitrofe. Şcolarizăm şi la domiciliu elevi nedepalsabili şi
coordonăm activitatea de instruire şi educare a copiilor cu deficienţă mintală severă
de la „Casa Luminii” şi de la Complexul de servicii comunnitare „Prichindelul”,
Sibiu.
În parteneriat cu părinţii şi comunitatea locală, noi ne asumăm
responsabilitatea de a educa pe toţi elevii noştri astfel încât să-şi valorifice cât mai
bine potenţialul de care dispun pentru a atinge maximum posibil de independenţă
în viaţa obişnuită.
Prin programele desfăşurate, noi susţinem participarea deplină şi egală a
persoanelor cu dizabilităţi în comunitatea în care trăiesc. Centrul se bazează pe
cooperarea dintre toţi membrii săi, încurajând şi promovând dezvoltarea relaţiilor
de parteneriat cu specialişti din afara şcolii, părinţi, cadre didactice, persoane cu
dizabilităţi, fiind o resursă pentru toţi cei care lucrează cu copiulul / tânărul cu
dizabilităţi sau vor să se iniţieze în acest domeniu.
Colegilor mei, cadre didactice ale CSEI Nr.1 Sibiu, le doresc multă sănătate,
putere de muncă şi succese în activitatea „specială” de reabilitare a copiilor cu
cerinţe educative speciale.
Director prof. Rodica Delia Făgeţan

În mijlocul lumii dezlănţuite, se află o familie mare, prietenoasă,
gata să primească pe cei cu mişcări stângace, cu o capacitate redusă de
efort fizic, care desluşesc cu greu mecanismul învăţării scris- cititului.
E o familie specială.
Familia specială are părinţi speciali. Aceştia îi ascultă, îi mângâie şi
îi învăţă să viseze….Pentru că, ce copil e acela care nu ştie să viseze?
Familia specială are speranţe pentru toţi copiii ei. Pentru că toţi
merită să ajungă mari, atât de mari încât să atingă soarele, luna sau
stelele şi să se joace cu ele.
Familia specială îi învaţă să coloreze căsuţe, străzi, baloane, pentru
că lumea în care trăiesc trebuie să fie colorată. Şi amuzantă.
Familia specială îi învaţă să cânte. Pentru că lumea fără muzică ar
fi ca marea fără peşti şi floarea fără miros.
Ce este cu adevărat magic este acel sentiment că, odată intrat în
această familie specială, devii o persoană specială. Şi nu te mai gândeşti
să pleci, pentru că trebuie să dai o mână de ajutor acasă.
Sau să ajuţi să zboare vreun pui.
Căsuţa modestă a familiei speciale are porţile larg deschise pentru
toţi musafirii dornici să descopere secretul ei. Pentru că familia specială ar
fi foarte bucuroasă ca lumea dezlănţuită să găsească înţelepciunea
şi răgazul necesar pentru a învăţa să iubească
pe toţi semenii săi.
prof. Delia Stoicescu

În semestrul II al anului şcolar 2009/2010, s-a derulat
proiectul „Toleranţă – Comunicare – Relaţionare”, un parteneriat
educaţional între Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1
Sibiu, Colegiul Naţional Pedagogic "Andrei Şaguna" Sibiu şi
Biblioteca ASTRA, cofinanţat de Consiliul Judeţean Sibiu.
Proiectul a fost coordonat de Silvana Şerb, psiholog la Centrul
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Sibiu, Elena Spânu, profesor la Colegiul Naţional
Pedagogic "Andrei Şaguna" Sibiu şi Cornelia Cramarenco, şef Serviciul Carte pentru
Copii şi Tineret din cadrul Bibliotecii Judeţene ASTRA
Sibiu.
Obiectivele proiectului: dezvoltarea relaţiilor
interpersonale şi stimularea mecanismelor socializării,
dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi optimizarea
comunicării interpersonale, crearea cadrului necesar unei
bune relaţionări a copiilor, educarea copiilor în spiritul
toleranţei, a empatiei faţă de cei din jur, promovarea
dialogului şi a comunicării între elevi din medii diferite,
dezvoltarea colaborării între cadre didactice din unităţi
diferite de învăţământ.
Proiectul
s-a
finalizat
prin
organizarea
simpozionului naţional „Toleranţă – Comunicare – Relaţionare” în 14 - 15 mai 2010.
Simpozionul s-a derulat cu sprijinul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Sibiu, al Consiliului Judeţean Sibiu şi a
fost găzduit de Biblioteca ASTRA. Scopul simpozionului a
constat în prezentarea de modele de bune practici privind
dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi optimizare a
comunicării interpersonale în colectivele de elevi şi
completarea, reactualizarea şi sistematizarea unor
aspecte
referitoare
la
practicile
educaţionale
privind incluziunea copiilor
cu cerinţe educative speciale.
Simpozionul a reunit 120 de participanţi, între care psihologi,
institutori, educatori, pedagogi, învăţători şi bibliotecari. În
cadrul simpozionului a fost lansat volumul „Stop violenţei!
Terapii comportamentale”.
Temele lucrărilor prezentate au fost: comunicarea caracteristici, mecanisme; rolul comunicării în procesul
instructiv-educativ; modalităţi de optimizare a comunicării; stiluri de relaţionare,
strategii assertive de relaţionare; implicaţii psihopedagogice ale modului de relaţionare
al elevilor în grupul-clasă; forme de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în
învăţământul de tip incluziv; atenuarea problemelor de integrare în societate a copiilor cu
cerinţe educative speciale; învăţarea prin cooperare; adecvarea strategiilor de educaţie
pentru buna relaţionare dintre copii; moduri de integrare a elevilor cu cerinţe educative
speciale (CES) în colectivele învăţământului de masă; prietenia – de la suflet la suflet.
Cele 50 de comunicări prezentate au fost publicate în volumul simpozionului.
Reuşita proiectului a constat în întâlnirea dintre specialiştii care au avut ocazia să
relaţioneze, să schimbe impresii şi cunoştinţe cu privire la munca cu copiii.
Profesor psiholog Silvana Elena Şerb

„
„Inimi pentru inimi ”a fost programul iniţiat de C.S.E.I. Nr. 1 de Ziua Internaţională a Persoanelor
cu Handicap, având ca scop promovarea şi susţinerea drepturilor, normalizarea şi
integrarea persoanelor cu handicap, acceptarea acestora în cadrul societăţii sau
comunităţii din care fac parte.
Elevii şcolii, împreună cu cadrele didactice, au confecţionat zeci de inimioare
din hârtie, pe care le-au fluturat în Piaţa Mare
timp de câteva minute. Şcoala noastră, prin
intermediul acestei acţiuni, a încercat să
conştientizeze şi să informeze opinia publică cu
privire la responsabilitatea civică a membrilor
comunităţii faţă de persoanele aflate în
dificultate, precum şi a drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi.

„Ritmul în care noi am fluturat aceste
inimioare simbolizează bătăile inimii prieteniei şi
solidarităţii. Lansăm în aer şi un balon, pe care am
ataşat ecusoane cu mesaje de prietenie”, a declarat
Rodica Delia Făgeţan, director C.S.E.I. Nr. 1 Sibiu.

Prof. psihopedagog Maria Herţoiu

Ziua de 2 Aprilie a fost declarată, la data de 18 decembrie
2007, de către Organizaţia Naţiunilor Unite, „Ziua Internaţională
de Conştientizare a Autismului”. În acest an, ea este marcată
printr-o campanie la nivel mondial numită “Light it up blue” –
“Luminează albastru”.
Organizaţii din întrega lume au ales albastrul
drept culoarea prin care să atragă atenţia asupra
problematicii autismului şi a importanţei zilei de
2 aprilie, aceasta simbolizând culoarea solidarităţii.
În acest scop există mai multe acţiuni la nivel de judeţ,
printre care: o dezbatere publică pe tema „Autismul şi
Societatea. Cum înţelegem, cum ajutăm?”, campanie de
informare în grădiniţe, organizată de Asociaţia Familiilor cu
Copii din Spectrul Autism.
Autismul

este

o

boala

caracterizată

de

scăderea

capacităţii de a interacţiona pe plan social şi de a comunica, de
comportament stereotip şi repetitiv cu simptome
ce se manifestă, de obicei, înaintea vârstei de 3 ani,
prin afectarea dezvoltării normale a copilului,
fiind vorba de o serie de afecţiuni, care implică o
diminuare a dezvoltării psihice şi/sau psihologice a
copilului, perturbând evoluţia acestuia.
Prof. psihopedagog Maria Herţoiu

În 2.04.2010 - „Ziua
internaţională a copiilor
cu autism” - elevii
claselor a II-a B şi C
(autişti) au participat la
expoziţia de lucrări ale
copiilor, în sediul
Primăriei Sibiu, alături de
copii de la UCOS,
reprezentanţi ai Primăriei
şi ai ISJ Sibiu. De
asemenea, copiii au
desfăşurat jocuri
recreative la centrul
UCOS Sibiu.

Lucrări ale copiilor
la expoziţia de Paşti
2011

Elevii cu deficienţe
grave (autişti) au
vizitat târgul din Piaţa
Mare şi Pomul de
Crăciun.
De “Ziua portilor
deschise”, împreună
cu elevii clasei a III-a
B, copiii au fost în
vizită la Muzeul de
Ştiinte ale Naturii,
unde au întâlnit şi
elevi ai şcolii de masă.

Prof. Ana Purcia

„ Eu sunt copilul.
Tu ţii în mâinile tale destinul meu.
Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în
viaţă.
Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire!
Educă-mă, te rog, ca eu să pot fi o binecuvântare pentru lume!”
(CHILD’S APPEAL, MAMIE GENE COLE)

Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă
Educaţională Sibiu
Sibiu
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Sibiu
Sibiu

Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Sibiu

Partenerii
C.S.E.I. NR.1

Şcolile generale din
judeţ
unde asigurăm
servicii de sprijin

SIBIU

Complexul de
Servicii Comunitare
„Prichindelul” Sibiu

Inspectoratul de
Poliţie Sibiu

Agenţi
economici

Centrul de Zi
„Casa Luminii"
Sibiu

Asociaţia CreştinOrtodoxă
„ACORD”

Consiliul Judeţean
Sibiu

Mass-media
locală
Inspectoratul
pentru Situaţii de
Urgenţă Sibiu

“Casa Luminii” este un centru de zi pentru copiii din Sibiu,
cu vârste cuprinse între trei şi optsprezece ani, cu deficienţe
neuro-psiho-motorii severe şi medii, copii care nu au putut fi cuprinşi în
vreo formă a învăţământului de masă.
A luat fiinţă în anul 2000, ca urmare a
dorinţei Fundaţiei “Sion Internaţional”
din Olanda de a ajuta statul român la
îngrijirea acestor copii, pentru care nu
exista, în acel moment, nicio formă de
îngrijire, acţionând asupra lor educativ
şi recuperator, conform nevoilor
fiecăruia.
Centrul funcţionează
sub
forma
unui
parteneriat
încheiat
între instituţiile statului
şi
Fundaţia
Sion
Internaţional România.
Prin acest protocol
de colaborare, C.Ş.E.I.

educator, profesor

Nr.1 Sibiu asigură
“Casei Luminii”
posturi de
psihopedagog
logoped, care,
alături de un
psiholog,
formează o
echipă
interdisciplinar
ă ce
coordonează activităţile educative şi de
socializare realizate în centru, sub directa
îndrumare a C.Ş.E.I. Nr.1.

Parteneri în proiect:









Fundaţia “Sion Internaţional” România
Consiliul Judeţean Sibiu
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sibiu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.1
Sibiu
Primăria Sibiu – Serviciul Public de Asistenţă
Socială
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 21 Sibiu
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu.

Activităţi desfăşurate: activităţi educative structurate în conformitate cu programa pentru preşcolarii
de învăţământ special: terapie
cognitivă, ludoterapie, artterapie,
ergoterapie, meloterapie, autonomie socială şi personală şi
psihomotricitate; activităţi de
socializare, integrare şi recreere;
intervenţii terapeutice de reabilitare şi recuperare individualizate; logopedie; consiliere
psihologică a copiilor şi a familiilor acestora; alte servicii:
îngrijire, gustare, transport ş.a.

Prof. Ruxandra Rădoi
şi echipa formată din prof. Anca Cojocaru, educatoare Silvia Lazăr, logoped Florentina
Schiau

Şcoala reprezintă o parte din lumea în care copilul se formează ca viitor om al societăţii,
iar ceea ce achiziţionează, vede şi învaţă în anii de şcoală îi va fi util toată viaţa. De asemenea,
este un important mediu de socializare.
Ce se crede despre persoanele cu dizabilităţi?
Mulţi oameni sunt reticenţi faţă de persoanele cu diferite deficienţe din cauza mentalităţii
sau a concepţiei pe care o au despre acestea. Dar… sunt oameni ca şi ceilalţi, cu nevoi, cu
speranţe, aspiraţii, bucurii sau întristări. Unii sunt independenţi, alţii dependenţi, unii bogaţi, alţii
săraci.
Şi totuşi… există copii cu diferite deficienţe, de care suntem mândri. Astfel de copii sunt
şi în cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 1, din Sibiu, care, prin ambiţie şi efort
susţinut, mult mai mare decât cel al persoanelor sănătoase, au reuşit să ne surprindă plăcut
prin performanţele obţinute.
Un exemplu de luptătoare cu care ne mândrim este Mădălina, din clasa a VIII-a. Deşi a
fost diagnosticată cu chist occipital, tetrapareză
spastică

şi

se

deplasează cu ajutorul
unui cărucior, familia sa
a fost hotărâtă să nu se
lase

învinsă.

Drept

dovadă, premiul întâi a
devenit

ceva

obişnuit

pentru Mădălina. Ea a beneficiat atât de suportul familiei, cât şi al cadrelor didactice din şcoală,
care au contribuit la consolidarea motivaţiei puternice în
Un alt copil de care suntem mândri este
clasa a VIII-a. Deşi a fost diagnosticat cu sindrom

munca de învăţare.
Micky,

elev

în

Down, părinţii au

vrut ca fiul lor să urmeze grădiniţa şi şcoala. Acum, la

terminarea

clasei a VIII-a, citeşte pe silabe şi scrie cu greutate, din

cauza faptului că

dexteritatea nu este foarte dezvoltată. Cu toate acestea, evoluţia lui este impresionantă,
aducând satisfacţie părinţilor şi cadrelor didactice.
Chiar dacă este un copil cu nevoi speciale, pentru care nu există medicament sau
intervenţie chirurgicală care să-l vindece, este un copil la fel ca oricare altul, care iubeşte şi este
iubit. Părinţii au acceptat această realitate şi, împreună cu cadrele didactice, Micky a fost ajutat
să evolueze. Şcoala este foarte importantă, dar ea nu este totul. E nevoie de suportul familiei,
de comunitate, pentru a sprijini şi îndruma adecvat copilul. Dar cine poate învăţa un om să
accepte diferenţele şi să combată discriminarea? Răspunsul e simplu – în primul rând, familia
şi, apoi, şcoala.
Prof. psihopedagog Maria Herţoiu

În anul 2001,
la Sibiu, a luat fiinţă
Biroul de Asistenţă
şi Consiliere pentru
Persoane cu Handicap (B.A.C.H.) - parte a unui program naţional al Confederaţiei Caritas
România, finanţat şi susţinut profesional de către
Deutscher Caritas Verband.
B.A.C.H. este un serviciu social, comunitar,
adresat persoanelor cu handicap de pe raza judeţelor
Sibiu, Alba şi Mureş. Scopul acestui proiect este de a
îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi,
prin
implementarea
unor
măsuri
de
intervenţie
socială,
prin activităţi cu şi
pentru aceştia şi
comunitatea în care
trăiesc.
În cadrul parteneriatului B.A.C.H. Sibiu, sub
îndrumarea prof. Beleţ Rita, elevii claselor a V-a şi a VIIa participă la realizarea de lucrări specifice sărbătorilor

religioase.
Iată cum
întâmpină
copiii
Sărbătoarea
de Paşte.

Prof. Rita Beleţ

Să lucrezi cu un copil cu C.E.S
e adevărată provocare! Zilele trec
şi ai senzaţia că realizezi foarte puţin, dar, când un
asemenea copil îţi spune, la finalul unei ore,
,,mulţumesc”, îţi dai seama că ei au, într-adevăr,
nevoie de tine, că munca ta nu e în zadar. Aceşti
copii au, în primul rând, nevoie de cineva care să-i
asculte şi să le înţeleagă problemele, pentru că
viaţa lor nu e uşoară.
Există copii care trăiesc adevărate drame în
familie, ei provenind din familii cu situaţii mai
deosebite, lipsuri materiale, divorţuri, familii
numeroase, un singur părinte sau chiar plasament
familial.
Pentru cine nu le cunoaşte particularităţile
psiho-individuale, reuşitele lor sunt minime, dar,
lucrând cu ei zilnic, îţi dai seama de cât efort au
nevoie să depună pentru a obţine acele reuşite.
Pentru ca ei să îşi dea seama că sunt
valoroşi, am încercat să le pun în valoare latura
artistică, participând cu ei la diferite concursuri,
unde unii dintre ei chiar au câştigat premii.
Diplomele înmânate în faţa colegilor de clasă,
însoţite de aplauzele şi aprecierile verbale ale
acestora, le luminează chipurile şi le provoacă o
bucurie atât de rară pentru ei.
Un asemenea copil mi-a mărturisit că
diploma de participare câştigată la un concurs de
pictură a fost pusă în ramă de către mama lui şi
aşezată la loc de cinste în casă.
Răbdarea, perseverenţa şi foarte multă
dragoste pentru copii şi pentru această meserie
sunt calităţi de care ai nevoie pentru a-i putea
ajuta să realizeze şi ei lucruri minunate. Ţine doar
de noi, adulţii, să îi facem să conştienţizeze că au
şi ei şansa lor, chiar dacă sunt diferiţi. Pentru ei e
atât de important să simtă că le acordăm din
timpul nostru, căci ei au nevoie de atenţia noastră,
poate mai mult decât ceilalţi copii.

Beniamin S., cls.aII-a,Şc.25
Ovidiu S., cls.aIV-a, Şc.25

Nicolae J., cls.aVI-a,Şc.25

Prof. de sprijin/itinerant

Cosmina-Diana Păvăluc

Ionut B., cls.a III-a, Şc.25

În viaţa unei generaţii şi, în general, în viaţa oamenilor, multe se schimbă;
două domenii rămân neatinse de patina vremii: ISTORIA şi CREDINŢA.
Pornind de la acest
concept,
am
urmărit, în toate activităţile
extraşcolare
efectuate cu elevii mei, să le
sădesc în inimă
şi în suflet acest adevăr. Nu
numai
activităţile şcolare, dar mai
ales
cele
extraşcolare,
mi-au
dat
posibilitatea să
duc la îndeplinire (atât cât
împrejurările
îmi permit) un ideal pe care
mi l-am propus
pentru elevii mei: să-şi
iubească ţara şi
să respecte tradiţiile moştenite - între care, ca pe un soclu, stă credinţa strămoşească
- şi să aprecieze efortul depus de popor pentru a ridica oraşe, cetăţi şi tot felul de
construcţii utile.
În localităţi ca Răşinari, Păltiniş, Sâmbăta, ne-am plecat frunţile în biserici
străbune sau mănăstiri, cu aerul lor de legendă şi
sfinţenie.
La Răşinari . . .
La Păltiniş . . .
La Sâmbăta,
locul de veci al
marilor capi ai
bisericii noastre:
mitropoliţi sau
alte personalităţi
bisericeşti.
Aceleaşi clipe minunate le-am petrecut la
Mănăstirea Prislop şi Turnu sau la Curtea de
Argeş, unde copiii au avut ocazia să vadă
mormintele regilor noştri, întemeietori de neam şi
ţară.
Vizitele la obiectivele istorice au adus elevilor un plus de cunoştinţe, adăugat
lecţiilor din manualele şcolare: Cetatea Făgăraşului,
cu zidurile ei statornice şi măreţe, vestită reşedinţă a
regilor noştri, monument de arhitectură şi artă, cu
bogatele lui colecţii, i-a impresionat în mod deosebit
pe elevi. Aceeaşi impresie şi aceleaşi sentimente
înălţătoare le-au trăit elevii şi la Castelul Huniazilor
din Hunedoara.
Dar toate aceste obiective (e bine ca elevii să ştie)
nu s-ar fi putut ivi şi n-ar fi putut dăinui fără mâna
harnică a acestui popor, care a avut parte de o istorie
deosebit de zbuciumată.

La vechile cetăţi şi castele, acest popor a adăugat obiective măreţe, ca barajul de
la Vidraru, cu lacul de acumulare şi cu toată gama de construcţii adiacente.
Impresionante au fost pentru elevi „Transfăgărăşanul”, pe care l-am văzut de sus,
din telecabina care ne-a dus la Lacul Bâlea, în jurul
căruia, mâini de sculptori pricepuţi au creat, în
preajma vestitei cabane, o încântătoare biserică de
gheaţă, în care ne-am închinat la impunătoarea cruce
a lui Iisus Hristos răstignit - şi ea făcută din acelaşi
material.
Oraşele Braşov, Deva sau Hunedoara ne-au
impresionat prin îmbinarea de vechi şi nou.
Ne-a impresionat, de asemenea, locul unde s-a
născut Icarul nostru, Aurel Vlaicu, primul român care
a zburat cu un aparat construit de el, spre cerul patriei.
De neuitat vor rămâne pentru noi peisajele pe
care ni le-a oferit fiecare loc vizitat. Păltinişul, cu bogăţia pădurilor de brad şi de foioase,
Mănăstirea Sâmbăta, cu ambianţa ei naturală, parcă
amintind de grădina Raiului, în care, în asfinţit, poţi auzi
sunet de toacă şi de clopot.
Şi, nu în ultimul rând,
Simeria, cu vestitul ei parc
dendrologic.

Toate acestea la un
loc vor rămâne
amintiri neşterse
în mintea şi în sufletul
elevilor noştri.

Prof. Corina Frîntu

În anul 1994, în cadrul
Asociaţiei Ascensium, a fost
iniţiat Proiectul „Ochi Deschişi”,
la care au participat copii şi
adolescenţi cu sindrom Down, cu
vârste cuprinse între 7 ani şi 20
de ani. Aceştia erau din Sibiu
sau din împrejurimile Sibiului
(Cisnădie, Şura Mare, Poiana,
Gura Râului)
Am început să lucrez cu ei în
anul 1998, în urma unui protocol
încheiat între Inspectorat şi
Asociaţia Ascensium. În fiecare
marţi şi joi, în cadrul C.S.E.I. Nr. 1
Sibiu, între orele 13,30 şi 16,
desfăşor mai multe activităţi
voluntare cu aceste persoane. În
acest moment, la aceste acitvităţi
participă un grup de 5 - 6 persoane din Sibiu şi din Cisnădie, cu
vârste cuprinse între 25 - 42 de
ani.
Activităţile desfăşurate cu
aceştia sunt următoarele: citire,
scriere, matematică, educaţie
plastică,
socializare,
terapie
ocupaţională, autonomie personală şi socială.
Ca activităţi extraşcolare, am
particitat la serbări, împreună cu
elevi
din
şcoală,
carnaval,
plimbări în parc, la muzee, la
activităţi religioase în cadrul
bisericilor şi activităţi gospodăreşti.
Educatoare Silvia Lazăr

la Biblioteca ASTRA
Proiect de parteneriat educaţional
realizat în colaborare cu secţia de copii
a Bibliotecii Judeţene Astra,
desfăşurat săptămânal.
Pe parcursul a şase luni, s-au desfăşurat
lecţii de învăţare a limbii engleze şi italiene,
în cadrul activităţilor susţinute de
prof.asistenţi Comenius
Andrea Baldini (Italia) şi
Martin Belev (Bulgaria).

1 Martie –
expoziţie cu
mărţisoare
ecologice
create de elevi ai
claselor I-IV din
Spitalul Luther,
expuse la
Biblioteca Astra

Răspunderea pentru conţinutul materialelor publicate
revine autorilor acestora.

