A II-A REUNINE DE PROIECT
Special People in Need for e- World
In perioada 05-09.09.2012 s-a desfasurat a doua reuniune de
proiect in cadrul Proiectului LLP- Leonardo da Vinci Special People in
Need for e- World ( SPINE- WORLD), la Karsiyaka, Turcia.
Au participat : dr. Luca Silvia- coordonator proiect, psiholog Gaja
Liviu-CSM adulti, Moldovan VeronicA-asistent sef sectia Recuperare
Copii, Popa Camelia-asistent medical sectia Rcuperare Copii, Lupu
Camelia-asistent medical Sectia Recuperare Copii, Laslau Diana
psiholog CSM Copii si Orlandea Teodora-asistent social CSM Copii.
Agenda reuniunii : 1. Prezentarea Proiectului
2. Formare in tehnica digitala
3. Folosirea tehnicii digitale in terapia
persoanelor cu dizabilitati
4. Formare in folosirea programelor de editare
film
5. Prezentarea activitatiilor din proiect
6. Stabilirea datei urmatoarei reuniuni
Reuniunea s-a desfasurat in Centrul de Consiliere si Cercetare din
Karsiyaka, Turcia.
Prezentarea proiectului:
Organizatia din Turcia, a prezentat rezumatul proiectului.

Formare in tehnica digitala
Partenerul din Deva ne-a invatat detalii tehnice in ceea ce priveste
realizarea unui film (calitatea imaginii, unghi de filmare, etc.), precum si
detalii tehnice in achizitionarea unei camere video.

Folosirea tehnicii digitale in terapia persoanelor cu dizabilitati
Partenerul din Polonia a prezentat cateva filme inregistrate de persoane
cu dizabilitati in care alte persoane cu dizabilitati prezentau exercitii din
viata de zi cu zi (gatit, cumparaturi).
Anka, coordonatorul proiectului din Polonia, (a intrat in contact cu noi
pe skype) a mai propus o alta metoda de terapie.

Formare in folosirea programelor de editare film
Partenerul din Deva ne-a prezentat 2 moduri de a edita filme folosite in
terapia persoanelor cu dizabilitati, cum pot fi incarcate pe youtube,
pentru a fi postate apoi site-ul proiectului. Echipa din Sibiu, Romania a
prezentat un film despre instituite si un exercitiu de terapie folosit.

Prezentarea activitatiilor
Echipa din Sibiu, Romania, dr. Luca Silvia, a prezentat activitatiile care
s-au desfasurat si care urmeaza sa se defasoare in proiect, respectiv
incarcarea site-ului cu filme si exercitii. S-a ales si un topic ,, Imi
plce...“, si fiecare partener va monta un film pe aceasta tema.

Stabilirea datei urmatoarei reuniuni
S-a stabilit urmatoarea intalnire, care va avea loc la Sibiu, Romania, in
perioada 06-10.03.2013, unde se vor impartasi din metodele de
interventie timpurie in patologia developmentala, precum si in terapia
Montessori.

Continutul acestui material nu reflectă neapărat poziţia Comunităţii
Europene, nici nu implică nici o responsabilitate din partea sa.

