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În perioada 01.09.2018- 31.08.2021 (cu prelungire de un
an din cauza pandemiei), la Școala Gimnazială „Smaranda
Gheorghiu” din Târgoviște s-a derulat proiectul My country,

my family and my community, într-un parteneriat de schimb
școlar, în cadrul proiectului Erasmus+, cu numărul de iden-
tificare 2018-1-UK01-KA229-048248_3, cu finan�are în valoare
totală de 15.104 Euro. Marea Britanie a fost parteneră în acest
proiect, alături de România.

Obiectivul proiectului a presupus crearea unui mediu
incluziv de calitate, prin îmbunătă�irea metodelor de lucru cu
elevii cu cerin�e educa�ionale speciale. În graficul proiectului au
figurat perioade de pregătire privind metodele de lucru care pot
fi utilizate cu succes cu elevii diagnostica�i cu tulburări specifice
de învă�are: dislexie, disgrafie, discalculie, dispraxie și altele. În
intervalul 02-06.06.2019, patru profesori titulari ai Școlii
Gimnaziale „Smaranda Gheorghiu” au participat la activită�i de
pregătire în domeniul pedagogic, în Greenfield- Marea Britanie-
�ara Galilor. Detaliile privind această etapă au fost stabilite pe
data de 8 februarie 2019, în cadrul unei întâlniri on-line între
școlile partenere. S-a pus accentul pe metoda „Breathe first”. În
ianuare 2020, trei elevin din România au vizitat școlile Ysgol
Maesglas și Ysgol Maes Hyfryd și au participat la activită�i
educative.
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