
PROIECT DE MOBILITATE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI
ŞCOLARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+

Nr. de referință 2020-1-RO01-KA101-078574

CREATIVITATE ÎN
EDUCAŢIA SPECIALĂ

Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art Education

30 august- 4 septembrie



Scop:

Cursul și-a propus să arate puterea terapeutică

a artelor vizuale prin experimentarea directă a

diferitelor tehnici de artă, cum ar fi pictura, colajul,

tehnica mixtă, fotografia. Participanții au fost implicați

în activități de jocuri de grup și de rol legate de rolul

important al artei în cazul elevilor cu nevoi speciale.

https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_arts


Cursul și-a propus să ajute participanții să 

înțeleagă cum să:

• Utilizeze puterea terapeutică puternică a artei pentru a promova

bunăstarea, empatia, precum și dezvoltarea personală și profesională;

• Afle cum terapia prin artă poate promova creșterea mentală și emoțională

prin crearea de artă în educația cu nevoi speciale și în general;

• Înțeleagă cum să folosească arta ca instrument pentru a promova

integrarea în rândul elevilor și să o utilizeze ca mijloc special de

comunicare;

• Experimenteze cu tehnici de artă pentru a găsi rolul relevant al artei pentru

o relație pozitivă / eficientă profesor-elev.



Ziua 1 - Introducerea cursului și 

consolidarea echipei

 Fundamente în terapia cu artă

• Noțiuni fundamentale în terapia cu artă: istorie și valori de bază;

• Prezentări de diapozitive, studii de caz și activități practice individuale: „Abordarea 

mea către artă”.



Ziua 2 - Artă și bunăstare

• Prezentarea instituțiilor participante;

• Puterea terapeutică a artei.

• Activități practice individuale și de grup.



Ziua 3 - Artă și dezvoltare personală

• Arta și creșterea personală;

• Autocunoaștere și autoreglare, abilități de gestionare a timpului și spațiului;

• Activități practice individuale și de grup.





Ziua 4 - Arta prin perspectivă

• Arta ca perspectivă: auto-exprimare, empatie și acceptare a celuilalt;

• Activități practice individuale;





Ziua 5 - Arta ca terapie

• Artoterapia în educație: elevi cu nevoi speciale;

• Prezentare diapozitive și focus grup.



Ziua 6 - închiderea cursului și excursie


