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În cadrul proiectului european Colaboration to Have Abilities as New Goals of 

Education C.H.A.N.G.E. derulat la C.S.E.I. Suceava, o parte din echipa Erasmus+ a unităţii – 

dl. inspector prof. Ionel Dumistrăcel, dna director adj. prof. Cristina Clim și dna prof. Raluca 

Florentina Pintilie – s-a deplasat în Grecia pentru activităţile celei de-a patra mobilităţi 

intitulată Using the strategies of co-teaching and Emotional Intelligence in a mainstream class 

to improve SEN students' learning/ Folosirea strategiilor de co-predare și Inteligență 

emoțională într-o clasă de masă pentru îmbunătățirea învățării elevilor cu CES. Activităţile 

s-au desfăşurat în săptămâna 7-11 octombrie 2019 la Liceul Nr. 1 din Kalampaka.  

  În această săptămână s-au prezentat materiale PowerPoint despre inteligența emoțională 

și efectele benefice ale metodelor și strategiilor implementate în munca cu elevii cu CES 

integrați în învățământul de masă, de către țara gazdă: Modelul de co-predare în clasă, IQ 

versus EQ și Emoțiile, Inteligența emoțională în educație, materiale auxiliare (povestiri sociale 

pentru elevii autiști, jocuri pentru dezvoltarea inteligenței emoționale la elevi). Echipa noastră 

a prezentat materialul „Rolul major al profesorului de sprijin în dezvoltarea elevilor cu CES, 

integrați în învățământul de masă”.  

  De asemenea, s-au organizat workshopuri pentru profesori (Inteligența emoțională - 

abilități sociale-empatie; O paradigmă a empatiei: elevii Edu Web care îşi educă părinții) şi 

schimburi culturale prin vizitarea unor obiective turistice și instituții locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  În cadrul sesiunii de comunicare metodică s-au reliefat tehnici și strategii puse în 

practică de fiecare țară parteneră, s-a lucrat aplicativ, pe echipe, cu metode model, lăsându-se 

loc schimbului autentic de experiență prin evidențierea exemplelor de bună practică.  

  De mare impact a fost contactul cu elemente culturale specifice zonei Kalampaka, 

așezare situată la poalele munților Meteora, precum și cu obiceiuri și tradiții specifice. S-au 

realizat interacțiuni de amploare, atât pe domenii similare de activitate, cât și pe cele cu specific 

local, contribuind la dezvoltarea și îmbunătățirea relațiilor între țări, pe plan educațional, social 

și profesional. S-au vizitat câteva instituții locale: Primăria din Kalampaka, Centrul de 

informare turistică din aceeași localitate, Primăria din Trikala. Profesorii au avut ocazia să 



remarce asemănări și diferențe administrative, culturale și etnice ale țărilor prezente. Vizitarea 

mănăstirilor Varlaam și Sf. Ștefan (Meteora) au completat acest schimb de experiență 

desfăşurat cu responsabilitate și succes de participanți.  

  Vizitarea și participarea activă la activitățile școlii speciale EEEEK, din Trikala, pentru 

elevii cu deficiențe severe, a creat noi oportunități de a identifica puncte comune, dar și de a 

învăța lucruri noi, într-o manieră practică și atractivă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prin participarea la aceste activități, profesorii din țările partenere (Polonia, Turcia, Italia, 

Grecia, Lituania, România) au avut oportunitatea de a afla lucruri noi şi interesante, de a 

compara și asimila informații, metode și strategii moderne, specifice noilor perspective 

educaționale, contribuind la integrarea reală și efectivă a copiilor cu nevoi speciale în viaţa de 

zi cu zi.   
 Legarea unor prietenii trainice pe tărâm profesional, promovarea aspectelor metodice 

pozitive din fiecare țară, încurajarea de abordări și contexte cât mai variate de învățare continuă 

sunt alte beneficii obținute în cadrul acestei mobilități, care contribuie vădit la dezvoltarea 

instituţională, la creşterea prestigiului școlii, atât pe plan local, cât și internațional. 
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