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Activitate transnațională de Învățare/Formare/Predare în Sintra, Portugalia 

 în cadrul proiectului  

Erasmus+KA229 ” Digital Approaches to Special Education - SENdata”  

23-27 mai 2022 

 

 În contextul proiectului Erasmus+ KA229, Digital Approaches to SEN Education - SENdata (2020-1-

TR01-KA229-094323_5), a treia activitate de Învățare/Formare/Predare a avut loc în orașul Sintra din 

Portugalia, cu participarea fizică a 22 de profesori din Turcia (Bursa – Yıldırım Ozel Egitim Anaokulu”Huma 

Hatun”), Lituania (Kedainiai, Kėdainių ,,Spindulio” Mokykla), Letonia (Riga, Rīgas 2 Pamatskola), 

Serbia (Belgrad, Osnovna Skola „Anton Skala”), România (Cluj-Napoca „Grădinița Specială”) și Portugalia 

(Sintra -Montelavar,”Agrupamento de Escolas Lapiás”). Reprezentanţii Grădiniței Speciale din Cluj-Napoca au 

fost: prof. psihopedagog Dulca Andreea, director/prof. psihopedagog Naidin Ioana, prof. psihopedagog 

Mușuțan Liana. 

  La școala gazdă, în prima zi a mobilității, EBS Dr. Rui Grácio / Agrupamento de Escolas Lapiás, 

coordonatorul proiectului, Sandra Carvalho și directorul, Ana Paula Custódio, au salutat profesorii din toate 

țările partenere, cu prezentarea programului de mobilitate și au oferit spre degustare produse de patiserie 

tradiționale. Ulterior, au fost desfășurate activități de ice- breaking cu muzică populară tradițională portugheză, 

pentru cunoaștere reciprocă. În continuare, coordonatorul proiectului, Sandra Carvalho, a făcut o scurtă 

prezentare a Sistemului educațional portughez, unde a prezentat și beneficiile includerii elevilor cu nevoi 

speciale în clasele obișnuite, precum: interacțiunea pozitivă între egali, dezvoltarea abilităților sociale și 

creșterea stimei de sine. Această prezentare a fost urmată de o vizită în diferitele spații ale școlii și, de 

asemenea, la Unitatea de Predare Structurată și Sala de Activități Funcționale. Elevii le-au oferit profesorilor 

vizitatori un cadou realizat manual de ei și, de asemenea, s-au prezentat, pentru a interacționa și a saluta toți 

partenerii. Ulterior, la școală a fost servit un prânz cultural tradițional. După-amiaza am vizitat Palatul Național 

”Pena”, din Sintra. 
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 În a doua zi a mobilității, am vizitat EB1/JI Sabugo și Vale de Lobos, școala primară și grădinița, o 

structură de predare pentru copii cu vârste între 6 și 10 ani, precum și o grupă preșcolară, unde am împărtășit 

bune practici și metode de lucru. Am reușit să observăm și să înțelegem modul în care copiii cu nevoi speciale 

sunt incluși în clasele obișnuite și am discutat despre modul în care conținuturile sunt accesibilizate pentru 

elevul cu dizabilități și cum acesta poate atinge obiectivele de învățare. În continuare, a urmat o vizită la Școala 

universitară de Științe ale Sănătății, Alcoitão (Escola Superior de Saude, Alcoitão), unde am participat la o 

prelegere susținută de Departamentul Educațional de Logopedie, care ne-a prezentat curriculum-ul și metodele 

lor de dezvoltare a abilităților de comunicare și limbaj, în contextul diferitelor dizabilități. Universitatea a 

organizat și prezentat o expoziție de materiale pedagogice- tehnologii asistive pentru comunicare,ale Companiei 

Tehnologice ”ANDITEC”. Profesorii au avut ocazia să manipuleze materialele prezentate și să facă schimb de 
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bune practici. Un moment foarte interesant pentru toți profesorii. Prânzul a fost servit și oferit de către 

Universitate, după care a avut loc o vizită în centrul orașului Cascais și, de asemenea, câteva repere importante 

ale zonei, cum ar fi, Guincho Beach și, de asemenea, Boca do Inferno. 

 

    

 În a treia zi a mobilității a avut loc o vizită culturală la Lisabona, pentru a prezenta participanților din 

cultura și istoria Portugaliei. Dimineața am vizitat Mănăstirea Jerónimos și zona Belém, inclusiv Turnul din 

Belém și am gustat tradiționalele Pasteis din Belém. După-amiaza, am vizitat centrul Lisabonei. Un rezumat al 

obiectivelor culturale și de patrimoniu a fost realizat de coordonatorul, Sandra Carvalho, pentru a contextualiza 

istoria țării și a ne împărtăși din cultura și tradițiile lor. 
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 Cea de a patra zi a fost dedicată prezentărilor aplicațiilor specifice pentru dezvoltarea limbajului și a 

comunicării. Profesorii din școală, Maria João Salgueiro și Sandra Carvalho au prezentat aplicația portugheză 

pentru copii ”Português para Crianças”, respectiv, aplicația portugheză ”Fun Easy”. Aceștia au prezentat modul 

în care folosesc aplicațiile digitale în procesul de învățare și, de asemenea, metodele de lucru. Pe lângă aceste 

prezentări, tuturor partenerilor le-au fost prezentate fișe de lucru și alte materiale specifice și le-au fost puse la 

dispoziție tablete penrtu a experimenta jocurile și aplicațiile  educaționale. Terapeutul ocupațional, Beatriz 

Corredoura, a realizat o prezentare a unui Plan individual de tranziție, oferind exemple despre modul în care 

abilitățile profesionale și abilitățile funcționale sunt dezvoltate la elevii cu nevoi speciale, pentru a asigura 

incluziunea lor pe piața muncii și în comunitate. Profesorii din țările partenere au împărtășit, de asemenea, 

abordări educaționale privind strategiile și politicile de incluziune a elevilor cu dizabilități în comunitatea din 

care fac parte. Elevii din Portugalia au pregătit o surpriză pentru toți participanții, oferindu-le câte un tradițional 

buchet de flori, pentru a sărbători Ziua Cob. În timpul după-amiezii, a fost organizată o vizită la Palatul Quinta 

da Regaleira, din Sintra, pentru a le arăta participanților o parte din cultura și istoria locală. 
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 În ultima zi a mobilității, reprezentanții țărilor partenere au vizitat Consiliul orașului Sintra, unde au 

fost întâmpinați de vicepreședintele Consiliului, dl Bruno Parreira, care în discursul său a felicitat toți profesorii 

și a întărit importanța proiectului pentru elevii cu nevoi speciale, precum și schimbul de bune practici. 

Autoritățile au făcut schimb de cadouri cu participanții, iar coordonatorii și-au exprimat recunoștința pentru 

primirea și activitățile mobilității. Ulterior, la școală, a avut loc o întâlnire a coordonatorilor, pentru a discuta 

despre următoarea mobilitate, care va avea loc la Riga, Letonia, în luna noiembrie 2022. Toți participanții au 

realizat evaluarea activităților din cadrul mobilității și au procedat la semnarea documentelor oficiale. Fiecărui 

profesor i-a fost înmânat un certificat de participare. Ceremonia de final s-a încheiat cu un discurs emoționant a 

directorului școlii, a coordonatorului proiectului, Sandra Carvalho și a echipei de profesori,  cu multă 

recunoștință și apreciere din partea celorlalți participanți.  

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.” 

      
 

 
Manager de proiect: Director, prof. Ioana Naidin 

Coordonator proiect: Prof.psihopedagog Andreea Dulca 

Echipa de proiect:  

Prof.psihopedagog Liana Mușuțan 

 


