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PROIECTE ȘI PARTENERIATE
Proiect de parteneriat „DIFERIŢI, DAR ÎMPREUNĂ”, între Liceul Tehnologic Special
„Vasile Pavelcu” și CJRAE –Centrul Logopedic Interșcolar Iași, al cărui obiectiv este
organizarea şi derularea spectacolului caritabil – „ZÂMBET DE COPIL” - din cadrul campaniei
de strângere de fonduri, în vederea susţinerii financiare a Festivalului Naţional de teatru de
păpuşi şi pantomimă „PRICHINDEII VESELI” ediţia a VIII-a, destinat elevilor cu deficienţe de
auz.

Proiectul de parteneriat CAEJ „S.O.S.
Santa”

între

C.J.R.A.E.

Iași

și

Şcoala

„Gh.I.Brătianu” Iași, face parte din categoria
activităților extrașcolare și urmărește stabilirea de
relații de colaborare între instituții, cadre didactice și
elevii din școlile partenere.

Proiectul judetean desfășurat în cadrul SNAC: „Bucurii din inimă pentru copii”
desfășurat între G.P.P. Nr. 24, Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași și C.J.R.A.E. Centrul Logopedic Interșcolar Iași are ca scop dezvoltarea personalităţii copiilor, socializarea şi
sprijinirea persoanelor care aparțin grupurilor dezavantajate (copii, tineri cu dizabilități, precum și
copii din sistemul de protecţie socială, din medii sociale defavorizate, sau aflați în alte situații care îi
privează de la o activitate normală în societate).

Proiectul ERASMUS+ „Şcoala părinţilor - perspective europene”,

având drept

obiective transferul unor modele de bună practică pentru dezvoltarea programelor pentru părinţi şi
adulţi aflaţi în situaţii dezavantajate economic şi social, cu competenţe de bază scăzute;
dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor consilierilor şcolari de lucru cu părinţii, profesorii, adulţii
în general; îmbunătățirea parteneriatului școală-familie-comunitate.

Proiectul CAEJ 2016 „Combaterea violenței prin activități de loisir” inițiat de Şcoala
Specială „C.Păunescu” Iași și implementat în Şcoala „V. Conta” Iași, având drept scop
promovarea unui climat educațional non-violent și sigur în școli speciale și integratoare din
județul Iași, în care sunt elevi cu CES, în risc de a deveni victime/agresori; precum și dezvoltarea
unor abilități emoţionale şi sociale incompatibile cu comportamente antisocial.

Proiect educaţional intercultural –
„Dialog fără frontiere”, având ca scop
promovarea

cooperării,

participării

şi

dialogului intercultural, pregătirea copiilor
accepta şi respecta

pentru a percepe,

diversitatea culturală; descoperirea valorilor,
stilului de viaţă, tradiţiilor culturale specifice
fiecărui

popor

şi

formarea

pozitive faţă de acestea.

atitudinilor

Proiectul de parteneriat strategic ERASMUS+ Hidden Stars (Dyslexia) (2014-2016)
implementat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, Școala Gimnazială „D.A.Sturdza” Iași,
CJRAE-CLI Iași și partenerii educaționali din Isparta, Turcia a avut drept scop informarea,
conștientizarea și sensibilizarea profesorilor și părinților pentru o raportare adecvată nevoilor
copilul dislexic;

Parteneriate cu cadrele didactice
și părinții la activităţile desfăşurate în
cadrul săptămânii „Şcoala Altfel”:
„Pe

aripi

de

poveste”,

„Clubul

micilor cititori”, „Datini şi obiceiuri
pascale” care s-au desfășurat în
punctele de lucru ale profesorilor
logopezi.

Proiectul Educațional Național „Și eu știu și eu
pot”, ediția a VI-a, inițiat de Centrul Școlar de Educație
Incluzivă Brașov în parteneriat cu C.T.E.T.C „Gh.
Mârzescu”. Scopul proiectului este promovarea copiilor
cu

CES

și

totodată

eliminarea

discriminării,

a

stigmatului și a etichetelor aduse acestora, adesea în
necunoștință de cauză, persoanelor cu cerințe educative
speciale.

Proiectul de parteneriat județean de integrare a copiilor cu CES „Fantezie și creație”inițiat de
Şcoala Specială „C. Păunescu” Iași în parteneriat cu CJRAE-Centrul Logopedic Interșcolar și implementat
în școlile integratoare: Școala „D. A. Sturdza”, Școala „I. Neculce”, Școala „V. Conta”, Școala „G.
Coșbuc”, Școala „I. Teodoreanu, Școala „B. Petriceicu Hașdeu”, Școala „E. Cuza”, Școala „G. Călinescu”,
C.T.E.T.C „Gh. Mârzescu”, Liceul „V. Madgearu”, Liceul Tehnologic Special „V. Pavelcu”,
Scopul parteneriatului este formarea
priceperilor

şi

deprinderilor

de

realizare a unor lucrări din diferite
materiale, stimularea expresivităţii şi
imaginaţiei creatoare prin activităţile
plastice

şi

dezvoltarea

practice,

precum

capacităţii

și
de

cooperare/relaţionare prin activităţile
în grup în scopul realizării unor
produse.

Proiectul de parteneriat „LUMINĂ, ZÂMBET ȘI CULOARE!” încheiat între C.J.R.A.E. –
CLI Iași, Şcoala „Carmen Sylva” Iași și Şcoala „Otilia Cazimir” Iași. Parteneriatul are ca scop formarea
unei atitudini responsabile, corecte, tolerante, atente faţă de persoanele aflate în dificultate. Succesul
integrării este facilitat de funcționarea unor parteneriate autentice la nivelul instituțiilor menite să
sensibilizeze elevii, cadrele didactice, părinții și comunitatea locală asupra problematicii copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale.

