PROIECT POSDRU
“SPRIJINIREA SISTEMULUI EDUCATIONAL SPECIAL PRIN PORTAL
EDUCATIONAL DEDICAT”
PREZENTARE PROIECT
Începând cu anul școlar 2010-2011, Școala Gimnazială Specială, Orasul Valenii de Munte
a participat la proiectul “Sprijinirea sistemului educaţional special prin portal
educaţional specializat“, cod SMIS-CSNR 4422, implementat de către Ministerul
Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul
European de Dezvoltare Regională.
Obiectivul general al proiectului
Dezvoltarea şi stimularea sistemului educaţional special pentru a facilita copiilor cu cerinţe
educative speciale (celor cu deficienţe mentale în particular) o înţelegere mai bună a mediului
şi a societăţii în care se dezvoltă, cât şi pentru a asigura integrarea acestora si participarea
activa si responsabila la viața socială.









Obiectivele specifice ale proiectului
dezvoltarea şi implementarea de lecţii educaţionale destinate elevilor cu cerinţe educationale
speciale, ţinând cont de cerinţele programei speciale, de particularităţile acestui grup de copii
şi aliniate la standardele internaţionale de curriculum şi calitate şi la principiile unei educaţii
incluzive;
deprinderea unor abilităţi de bază în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor TIC şi a resurselor
şi facilităţilor oferite de Internet, de către elevii cu cerinţe educationale speciale;
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea TIC ca resursă de predare şi
integrarea acesteia în educaţie;
creşterea capacităţii la nivel central şi local de administrare a soluţiilor software dedicate
îmbunătăţirii proceselor educaţionale la nivel de insituţie de învăţământ;
În cadrul acestui proiect, unitatea noastră a participat la următoarele activități:
dotarea școlii cu un laborator TIC (stații de lucru, notebook, proiector și ecran de proiectie,
imprimanta multifuncționala, echipamentele de retea şi dispozitivele necesare pentru
conectare (UPS, router, cablare etc), echipamente de conectare la Internet (WAN: Wireless
Router/Firewall) precum şi aplicaţiile software de bază aferente (sistem de operare, aplicatii
tip office, antivirus);



conectarea școlii la infrastructura broadband
formarea unui număr de 29 cadre didactice ale școlii, pentru utilizarea de lecții
educaționale multimedia destinate elevilor din sistemul educațional special;



acces la un portal educațional dedicat



Pentru a accesa portalul educațional dedicat, click aici

Conținutul educațional existent în cadrul portalului http://scolispeciale.edu.ro este reprezentat
de 250 de lecții educaționale multimedia destinate elevilor din sistemul educațional special,
pentru anii de studiu I-VIII, pentru 8 materii: Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Istorie,
Limbaj, Matematică, Română.

În ceea ce privește elementele unei lecții, acestea sunt:










avatar-voce de copil sau femeie;
asistent: obiect animat sau vietăţi nostime;
sunet care însoţeşte textul;
text scurt;
atitudine pozitivă;
feedback în trei etape;
captarea atenţiei: film sau joc sau elemente din lecţie;
diplomă de felicitare;
sarcini de lucru pe obiective observabile şi măsurabile

SECVENȚE DIN ACTIVITĂTILE DIDACTICE ÎN CARE AU FOST UTILIZATE
LECȚIILE EDUCATIONALE MULTIMEDIA DE PE PORTALUL

http://scolispeciale.edu.ro

