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Raport anual 

Anul  2013 

O parte din activităţile desfăşurate de către Asociaţia Pro Arta: 

 sprijină realizarea şi afirmarea valorilor culturale şi artistice româneşti pe 

plan naţional şi internaţional în vederea asigurării unei vieţi culturale 

atractive, diversificate şi de calitate care să contribuie la creşterea 

participării comunităţii la actul cultural 

 promovează cultura scrisă şi orală, îmbogăţeşte şi completează peisajul 

cultural local 

 sprijină, prin acţiunile caritabile organizate, persoane aflate în dificultate 

 promovează tradiţiile şi obiceiurile populare româneşti 

 promovează bunele practici în educaţie, modernizarea atitudinilor şi a 

mentalităţilor în raport cu educaţia şi îmbunătăţirea tehnicilor educaţionale 

 urmăreşte identificarea, mobilizarea şi valorificarea resurselor necesare 

susţinerii sistemului şi activităţilor educaţionale. 
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Horă mare-n Galleria 

 

 

         

Pe 24 ianuarie 2013, cu prilejul Zilei Unirii, în Complexul Galleria Mall a avut loc o 
lecţie de istorie mai puţin convenţională. Din program au facut parte Corul 
Liceului Pedagogic ,,Dimitrie Ţichindeal“, elevii Şcolii de Aplicaţie a liceului – 
clasa a III-a B - înv. Cornelia Demian, Formaţia de dansatori de la Buteni, jud. 
Arad, coordonaţi de prof. Pavel Moş, instructor Andrei Şandru şi Ansamblul 
„Florile Mureşului” de la Vladimirescu.  
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Prezentatoarea momentului artistic a fost Nicoleta Pavel, realizatoarea emisiunii 
,,Mă-ntorc cu drag în satul meu”, de la InfoTv.  

Nr. Beneficiari Mediul de provenienţă 

100 Urban şi Rural 

 

Simpozionul naţional cu participare internaţională Aspecte teoretico-

praxiologice în evaluarea şi intervenţia psihoeducaţională, Ediţia a II-a, Arad, 7 

iunie  2013 
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INVITAŢI DE ONOARE: 

Daniela Martinescu, analist comportamental, consultant ABA, preşedinte AITA  

(Asociaţia pentru Intervenţie Terapeutică în Autism) 

Adorjan Katalin, psihopedagog, psiholog la fundaţia Meixner, Budapesta 

Hodicska Katalin, psihopedagog la fundaţia Meixner, Budapesta 

Svetlana Zagorka Hriţcu, logoped CJRAE Arad 

ARGUMENT: 

Dificultăţile în achiziţionarea şi utilizarea limbajului, atât oral, cât şi scris sunt 

caracteristice copiilor cu cerinţe educative speciale. Pentru eficientizarea 

activităţilor de terapie este necesară cunoaşterea teoriilor şi studiilor din domeniu 

şi adaptarea materialelor la cerinţele individuale ale elevilor. Copiii cu abilităţi 

înalte sunt speciali şi sunt mai mulţi decât ne închipuim. Legislaţia actuală 

referitoare la cerinţele educative speciale (CES) nu include copiii supradotaţi; 

elevul talentat a fost neglijat pentru o lungă perioadă de timp. Chiar dacă sunt 

tentative timide de identificare şi evaluare a copiilor supradotaţi, nu există 

programe specifice pentru a răspunde nevoilor lor. Dar, cu cât acţionăm mai 

devreme, cu atât este mai bine pentru copil. Până când se poate acţiona? Având în  

vedere că învăţăm de când ne naştem până murim, pentru învăţare nu există un 

sfârşit. Realitatea de zi cu zi ne arată o creştere semnificativă a tulburărilor de 

comportament la copii, motiv pentru care şi interesul specialiştilor pentru 

abordarea şi terapia acestor tulburări este mai mare. Împărtăşirea cunoştinţelor, 

experienţelor profesionale proprii şi colaborarea între profesioniştii implicati duce 

la îmbunătăţirea procesului terapeutic, motiv pentru care considerăm oportună 

organizarea unui simpozion pe această temă. 

http://www.proarta.wordpress.com/
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GRUP ŢINTĂ: cadre didactice din învăţământul special, special integrat şi 

profesorilor din centrele logopedice interşcolare precum şi profesioniştilor din 

sistemul privat. 

OBIECTIVE: 

 valorificarea experienţei în domeniul educării şi corectării limbajului; 

 dobândirea de cunoştinţe noi, teoretice şi practice; 

 schimb de informaţie şi colaborare între cadrele didactice de specialitate. 

 promovarea exemplelor de bune practici 

SECȚIUNI: 

 Examinarea logopedică-paricularităţi de diagnoză 

 Tulburările limbajului oral, scris-citit – particularităţi de abordare în terapie 

 Tulburările de comportament– particularităţi de abordare în terapie 

 Metode şi mijloace moderne aplicabile în terapia tulburărilor de limbaj 

 Dezvoltarea competenţelor de comunicare la copii 

 Anul excelenţei – copiii supradotaţi, un segment neglijat al cerinţelor 
educaţionale speciale  

 Instrumente de lucru proprii, utilizate în terapia recuperatorie 

 Colaborarea dintre membrii echipei multidiscilplinare în vederea aplicării 
planurilor de servicii individualizate pentru elevii integraţi şi pentru cei din 
învăţământul special (cadre didactice din învăţământul de masă) 

 Noutăţi editoriale în logopedie- promovare/prezentare de carte 
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WORKSHOP-uri 

 Daniela Martinescu- "Recompensă versus pedeapsă în educaţie" 

 Svetlana Zagorka Hriţcu – ”Importanţa diagnosticului logopedic în corectarea 
rotacismului” 
 

Nr. Beneficiari Mediul de provenienţă 

300 Urban şi Rural 

Lecţie interactivă despre bărbaţi şi femei  5 iulie în cafeneaua Les Deux Magots, 

Arad 

O lecţie interactivă despre femei şi bărbaţi cu o temă incitantă, ,,Cum e să fii 

femeie?” pe baza cărţii cu titlu omonim, un dialog între Alex Ştefănescu şi Lia 

Faur. Invitate: Oltea Blaga (actriţă), Lia Faur (scriitoare) şi Anca Giura (blogger). 
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Nr. Beneficiari Mediul de provenienţă 

50 Urban  

 

Moodle Moot România  19-24 august 2013 în Braşov, Universitatea Transilvania 

din Braşov 

 

 

 

 

 

Evenimentul a fost adresat mediului universitar, preuniversitar, companiilor de 

training şi formare profesională, ONG-urilor şi instituţiilor publice care folosesc 

sau şi-au dorit să folosească platforma Moodle ca mediu online de instruire şi 

evaluare. 

Agenda a cuprins studii de caz, exemple, dezbateri, ateliere practice şi cursuri. 

 

Nr. Beneficiari Mediul de provenienţă 

150 Urban şi Rural  

 

Artă pentru stele 

Colaboratorii noştri din Luduş au organizat în data de 21 noiembrie 2013 în sala de 

conferinţe a hotelului Sabis o licitaţie de obiecte de artă în sprijinul proiectului 

Observatorul astronomic Luduş. 
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Nr. Beneficiari Mediul de provenienţă 

50 Urban şi Rural 
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The IMPROvise Project 

 

 

Concert de pian-experiment bazat pe improvizaţie, Kovacs Levente, 29 noiembrie 

2013, ora 19.00, Casa de Cultură Luduş 

 

 
 

 

 

Nr. Beneficiari Mediul de provenienţă 

75 Urban şi Rural 
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CHRISTMART – Expoziţie de artă cu vânzare, 5-18 decembrie 2013 

 

 

Nr. Beneficiari Mediul de provenienţă 

50 Urban şi Rural 
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