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                                                                ÎŢI OFER PANTOFII MEI, MERGI CU EI 

Acest proiect s-a născut ca  rezultat al cursului de Art-terapie pentru CES, desfăşurat în Roma-Italia în 

perioada 9-13 mai 2022  în cadrul proiectului de  acreditare Erasmus Educaţie Şcolară  şi se va desfăşura pe  

perioada unui an şcolar în cadrul Colegiului Tehnic ”Ion Holban” – Iași.  Ca urmare a participării la acest curs mi-

am propus să realizez o colaborare între elevii din învăţământul de masă şi învăţământul special din cadrul 

Colegiului Tehnic “Ion Holban”, utilizând mai multe tipuri de artă cuprinse în sfera art-terapiei. Într-o primă 

etapă, activitățile vor fi realizate cu două clase de elevi din învățământul de masă și cu elevii din învățământul 

special, iar  a doua etapă se va desfășura  alături de  colegii profesori ai   Colegiului Tehnic ”Ion Holban” și 

colegii profesori din școlile speciale din județul Iași. Proiectul se desfăşoară în  șase etape cu mai multe grupe de 

vârstă,  astfel: 

1. O întâlnire de cunoaştere a colectivului clasei din învăţământul de masă: 

a. Colectivul clasei a IX-a G 

b. Colectivul clasei a IX-a E 

2. O activitate cu elevii din învăţământul de masă cu tema  Îţi ofer pantofii mei, mergi cu ei cu  scopul 

familiarizării acestora cu termeni precum dizabilitate, deficienţă, sindrom, tulburare şi informarea 

acestora asupra elementelor comportamentale specifice deficienţei mintale, deficienţei de auz, deficienţei 

de vedere, deficienţelor  neuromotorii,  tulburările din spectrul autist, Sindromul Down şi dificultăţi de 

învăţare. În cadrul acestei activităţi elevii vor participa la: 

- Jocuri de rol 

- Discuţii deschise şi explicarea unor trăiri cotidiene prezentate de către elevul V. care are tulburări din 

spectrul autist 

- Informaţii despre tipurile şi gradele de deficienţă, comportamentele specifice ale elevilor care au 

deficienţă, ţinând cont de tipul, gradul deicienţei  şi de nivelul de achiziţii ale acestora. 

3. O activitate în care vor  participa elevii din clasa a IX-a G din învăţământul de masă şi elevii din 

învăţământul  special, cu tema Art-terapia uneşte suflete, activitate în cadrul căreia elevii vor realiza pe 

echipe diverse obiecte utilizând o largă varietate de materiale, metode şi tehnici de lucru. 

4. O activitate în care vor  participa elevii din clasa a IX-a E din învăţământul de masă şi elevii din 

învăţământul  special, cu tema Art-terapia uneşte suflete, activitate în cadrul căreia elevii vor realiza pe 

echipe diverse obiecte utilizând o largă varietate de materiale, metode şi tehnici de lucru. 

5. O activitate desfăşurată cu profesorii Colegiului Tehnic „Ion Holban” în cadrul căreia  voi împărtăşi  

metode, tehnici, materiale utile în desfăşurarea art-terapiei cu scopul de a conştientiza utilitatea art-

terapiei în cazul elevilor cu CES sau a persoaneleor care întâmpină dificultăţi de adaptare.   



6. O activitate desfășurată cu profesorii din școlile speciale din județul Iași  în cadrul căreia  voi împărtăşi  

metode, tehnici, materiale utile în desfăşurarea art-terapiei cu scopul de a conştientiza utilitatea art-

terapiei în cazul elevilor cu CES sau a persoaneleor care întâmpină dificultăţi de adaptare.   

 

Obiective: 

Dezvoltarea abilităților  de comunicare în fața unui auditoriu;  

Dezvoltarrea  stimei de sine a participanților prin expunearea lor în diferite situații de învățare non-

formală; 

Cunoașterea în linii mari a specificului de comunicafre și relaționare ale persoanelor cu cerințe speciale; 

Cunoașterea unor metode/tehnici de relaționare cu persoanele cu cerințe speciale; 

Dezvoltarea abilităților de lucru individual și pe echipe; 

Utilizarea  activităților  din sfera  art-terapiei pentru a obține o stare de relaxare și conexiune cu sinele 

personal. 

Diseminarea activităților din sfera art-terapiei  colegilor profesori din Colegiul Tehnic ”Ion Holban” 

Diseminarea activităților din sfera art-terapiei  colegilor profesori din școlile speciale din județul Iași. 

Coordonatori proiect:  

Prof. De psihopedagogie specială, Rojniță Elena 

Prof. Diriginte la clasa a IX-a G, Popescu Geanina 

Prof. Diriginte la clasa a IX-a E, Macovei Ionela 

 

Grup țintă: 

- grupul clasei a IX-a G 

- grupul clasei a IX-a E 

- profesori din Colegiul Tehnic ”Ion Holban”-Iași 

- profesori din alte școli speciale 

Data și locul de desfășurare: 

5 septembrie 2022-18 decembrie 2022 

15 ianuarie 2023-10 iunie 2023 

Colegiul Tehnic ”Ion Holban”-Iași 



Resurse umane: 

Profesorii și elevii implicați în proiect. 

 

Resurse materiale: 

- laptop, videoproiector, articole art and craft, prezentare ppt 

 

Modalități de informare: 

1. Promovarea activităților realizate pe site-ul Colegiului „Ion Holban” și pe pagina de facebook; 

2. Anunţ pe site-ul MNLR Iași, pagina de Facebook MNLR Iași; 

 


