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Numele proiectului



Cine suntem?

Două asociaţii, ONG-uri care își desfășoară o bună parte 
din activitate în cadrul  învăţământului special/special 
integrat: Asociaţia Alianţa pentru Copii din  Arad, 
România  şi  Asociaţia Interculturală Mobility Friends 
din Barcelos, Portugalia;

Avem aceleaşi puncte de interes, ne-am întâlnit în sfera 
Programului Leonardo da Vinci/Erasmus + în urmă cu  4 
ani  şi acum putem spune că am scris un pic de istorie.

Am derulat deja împreună 3 proiecte în cadrul liniilor de 
finanţare  în domeniul formării profesionale. 



De ce era nevoie de acest proiect

Pentru că în România încă nu există un sistem școlar 
pregătit să integreze copiii cu CES în învăţământul de 
masă;
Pentru că avem nevoie de oameni pregătiţi care să 
ajute la integrarea acestor copii, care să schimbe 
puţin mentalitatea celor care intră în contact cu elevii 
sau tinerii cu CES;
Pentru că acești copiii cu CES au nevoie de noi, cei 
care încercăm zi de zi să-i aducem mai aproape de 
lumea noastra;
Și noi avem nevoie de cei care au mai multă 
experienţă pentru a învăţa mai repede;



De ce am plecat noi şi nu au venit ei ?

Pentru că Portugalia educă în spiritul integrativ cca 80% 
dintre copiii și tinerii cu CES;
Pentru că au învăţat că acest demers se practică efectiv în 
echipă, fiind, de altfel, consacrată în acest spațiu educativ, 
sintagma echipă pentru educație specială formată din 
specialişti;
Pentru că am fost convinşi, şi nu ne-am înşelat, că avem 
ce învăţa de la partenerul portughez care ne-a oferit 
expertiza unor echipe de profesioniști;
Pentru că am decis că e mai bine şi util să învăţăm de la 
alţii, la locul lor de muncă, să-i urmărim cum lucrează, să 
le înţelegem sistemul  şi ulterior să încercăm să-l 
adaptăm la sistemul nostru;



Așa am ajuns în Portugalia....



7 zile portugheze

Am plecat din România 24 de cadre didactice, 
formatori, metodiști, psihologi, logopezi, în două 
fluxuri.
7 zile de pregătire și schimb de experienţă  la 
partenerii noștri  de primire Associação Intercultural 
Amigos da Mobilidade, APACI și AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS DE BARCELOS  - Portugalia;
Am stat de vorbă cu specialiști la locul lor de muncă;
I-am văzut pe tinerii cu CES;



La școală printre alţi tineri



La centrele specializate



i-am văzut jucându-se



Și am învăţat 

despre sistemul educaţional portughez;
despre metodele și strategiilor de integrare pentru copiii 
cu nevoi speciale;
cum să reducem riscul de abandon școlar la această 
categorie;
cum să realizăm și să elaboram strategii de prevenţie  a 
excluziunii școlare, modele de adaptări curriculare, PIP-
uri pentru elevii cu CES, materiale educaţionale;
despre instrumente şi mecanisme menite să 
îmbunătăţească accesul la educaţie şi formare 
profesională a tinerilor/elevilor cu CES;



Și am analizat

Cum pot fi adaptate aceste metode pe sistemul 
românesc;
Care sunt carenţele sistemului nostru naţional și 
dacă pot fi rezolvate;
Ce trebuie transmis mai departe altor profesori  și 
cum;
Cum trebuie pregătită societatea pentru le ușura 
integrarea;



Și am luat o pauză de frumuseţe



Și apoi  ne-am dat seama

Că trebuie să mergem mai departe cu ideea acestui 
proiect;
Că trebuie să îi aducem și pe elevii cu CES acolo în 
Portugalia , să lucrăm cu ei în bazele materiale 
destinate acestor activităţi;
Și am scris un nou proiect în programul Erasmus + și 
l-am câștigat;
60 de tineri cu CES din România participă la formare 
profesională în Portugalia;



Am înţeles

Că o diplomă poate fi o amintire plăcută și un punct în 
punct în plus în CV

Dar copii cu CES nu prea știu să citească prea bine 
literele

EI AU NEVOIE DE NOI SĂ ÎI AJUTĂM SĂ ÎNŢELEAGĂ 
LUMEA NOASTRĂ,  SĂ ÎNVEŢE SĂ TRĂIASCĂ ÎN EA!

Programul Erasmus plus ne-a netezit drumul spre ei, am 
învăţat mai mult despre lumea lor despre cei care încă ne 
privesc de la marginea societăţii



Proiect realizat de:
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