A III-A REUNINE DE PROIECT

Special People in Need for e- World
In perioada 06-10.03.2013 s-a desfasurat a treia reuniune de proiect in
cadrul Proiectului LLP- Leonardo da Vinci Special People in Need for eWorld ( SPINE- WORLD), la Sibiu, Romania.
Au participat : dr. Luca Silvia- coordonator proiect, Moldovan
VeronicA-asistent sef sectia Recuperare Copii, Popa Camelia-asistent
medical sectia Rcuperare Copii, Lupu Camelia-asistent medical Sectia
Recuperare Copii, Isac Raluca-asistent educator Sectia Recuperare Copii,
Gaja Liviu-psiholog CSM adulti, Laslau Diana-psiholog CSM Copii si
Orlandea Teodora-asistent social CSM Copii-din partea spitalului de
Psihiatrie ,,Dr. Gh. Preda” Sibiu, precum si partenerii nostrii din proiect:
Polonia, Lituania, Turcia si Romania-Deva.
Agenda reuniunii :
1. Prezentarea de filme interactive de catre fiecare partener
2. Discutii despre metode de terpaie
3. Prezentare de exercitii de stimulare postate pe site-ul proiectului
(www.projectspine.eu) de catre fiecare partener.
4. Discutii despre portal
5. Prezentarea de metode de interventie timpurie (terapia Montessouri si
terapia Vojta) – prezentare teoretica si practica
6. Stabilirea urmatorei intalniri din Polonia.
Reuniunea s-a desfasurat in sala de conferinte a Hotelului Appolopartea teoretica, iar partea practica in Sectia Recuperare Copii, Spitalul de
Psihiatrie Sibiu.

Prezentarea fimelor interactive:
Fiecare partener-Romania-Sibiu, Polonia, Lituania, Turcia, Romania-Deva,
a prezentat filmulete interactive si de terapie.

Discutii despre metode de terapie
Coordonatorul proiectului din Polonia, a propus 3 metode de terapie cu
ajutorul filmelor: ,,va continua...”, ,,punct si clic pe imagine...”,
imbunatateste...”. Coordonatorul echipei din Sibiu a propus metoda ,,unul
din doi”, cel din Lituania ,,drumul spre succes...” iar cel din Deva ,,lumea
prin ochii mei...”. Fiecare partener trebuie sa posteze filme cu 3 dintre
metodele de terapie.

Prezentarea de exercitii
Fiecare partener a prezentat exercitii de stimulare pentru persoane cu
dizabilitati postate pe site-ul proiectului (sa cunoastem animalele, sa
recunostem sunetele, geografie, matematica, etc.).

Prezentarea metodelor de interventie timpurie
Echipa gazda (Sectia Recuperare Copii, CSM Copii si CSM adulti-din
cadrul Spitalului de Psihiatrie ,,Dr. Gh Preda” Sibiu)-a prezentat terapia
Montessori si terapia Vojta. De asemenea au fost prezentate si alte metode
de terapie specifice fiecarei sectii (terapie ocupationala, stimulare
psihomotorie, stimulare Portage, psihoterapie, etc)

Stabilirea datei urmatoarei reuniuni
S-a stabilit urmatoarea intalnire, care va avea loc la Varsovia, Polonia, in
perioada 26-30.06.2013, unde se vor prezenta metodele de terapie folosite
si incheierea proiectului.

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

