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Activitate transnațională de învățare/formare/predare 11-15 octombrie , Belgrad, Serbia 

Activitatea de învăţare/formare/predare din Belgrad, Serbia, găzduită de școala primară 

”Anton Skala”, a avut ca obiectiv principal utilizarea programelor și aplicațiilor digitale pentru 

dezvoltarea și consolidarea abilităților socio-emoționale ale copiilor cu dizabilități. Au 

participat câte trei profesori din fiecare țară parteneră : Lituania, Letonia, Turcia, Portugalia, 

România. Reprezentanţii Grădiniței Speciale au fost prof.psihopedagog Dulca Andreea, 

prof.psihopedagog Pușcuță Andreea, prof. pentru învățământ preșcolar Harasztosi Dalia 

  În cadrul sesiunilor practice, în colaborare cu partenerii din Serbia, Letonia, Lituania, 

Portugalia, Turcia am învățat să utilizăm și să adaptăm programe și aplicații digitale ” Lako sa 

Markom”, ”Peppy pals social skills”, ” Learn emotions”, ” Napko” , ” Social stories” , în 

procesul educațional și terapeutic. Am observat și am purtat discuții pe baza activităților 

educative înregistrate video, am discutat despre aplicabilitatea programelor și aplicațiilor 

digitale care dezvoltă competențele socio-emoționale în cadrul activităților instructiv-

educative. În grupurile de lucru am creat povești sociale cu ajutorul tehnologiilor digitale, iar 

în timpul pregătirii practice am învățat să utilizăm pictogramele în spațiul digital. 

Rezultate obținute: cadrele didactice și-au îmbunătățit competențele și abilitățile digitale de 

utilizare a diferitelor aplicații și programe digitale cu scopul de consolida abilitățile socio-

emoționale ale copiilor cu dizabilități; și-au îmbunătățit abilitățile de utilizare a pictogramelor 

pentru a crea povești sociale digitale; și-au îmbunătățit capacitatea de exprimare în limba 

engleză și, și-au îmbogățit cunoștințele despre sistemul educațional special din Serbia precum 

și despre istoria și identitatea națională a Serbiei.  



                                                                                                        

 

Diseminare: o prezentare powerpoint a acestei întâlniri va fi prezentată în consiliul profesoral 

al grădiniței și va fi postată pe site-ul proiectului și pe pagina de facebook al proiectului. De 

asemenea, se va publica un articol în presa locală. 

Participanţii au primit certificate de participare pentru a valida activitatea. 

 

 



                                                                                                        

 

 



                                                                                                        

 

 



                                                                                                        

 

 



                                                                                                        

 

 



                                                                                                        

 

 



                                                                                                        

 

 



                                                                                                        

 

 



                                                                                                        

 

 



                                                                                                        

 

 

 

 

DISCLAIMER:” Acest proiect este Co-finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul 

Erasmus+. Prezenta comunicare reprezintă doar punctul de vedere al autorului și Uniunea 

Europeană nu este responsabilă pentru conținutul ei.” 

 

Prof. psihopedagog Dulca Andreea - Coordonator proiect 


