
A successful European Union tender! The project was created with the support of the 

European Union! 

 

 

                          

 

Project Title: "Language Education and Speech Therapy for People with Special 

Education Needs" (LET'S) 

 

 

Type of application: ERASMUS + KA2 Strategic partnerships 

Tender ID: 2016-1-RO01-KA202-024644 

Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices 

The participating institutions: 

1. Asociaţia "Suntem diferiti" ASSOCIATION "WE ARE DIFFERENT", (coordinator 

organization), Romania, Iasi, www.suntemdiferiti.tk 

 

                             

2. Progetto Crescere (partner organization), Italy, Reggio Emilia, 

www.progettocrescere.re.it 

                                                              

 

3. Eastern Macedonia Thrace regional directorate for Primary and secondary 

education (partner organization) Greece, Komotini, http://www.pdeamth.gr 

                                                    

 

4. Dr. Béla Török Kindergarten, Primary School, Vocational School, Skills 

Development School, Unified Special Education Methodology Institution (USEMI) and 

College, Hungary, Budapest, (partner organization), www.nagyothallo.info.hu 

                                               

 

 

          Our institution is Dr. Béla Török Kindergarten, Primary School, Vocational 

School, Skills Development School, Unified Special Education Methodology 

  

 

  

 
 

  

 
 

http://www.suntemdiferiti.tk/
http://www.progettocrescere.re.it/
http://www.pdeamth.gr/
http://www.nagyothallo.info.hu/


Institution (USEMI) and College, as a result of a successful European Union tender, 

to participate in a language development activity for students from 2016 to 2018. 

There are four countries involved in this activity. During the two years, the teachers, 

participating in the application will learn about the situation in the country and acquire 

knowledge of development practices in each of the participating countries through a 

5-5 day course on the above-mentioned subject. 

The aim of the project is to provide new methods to the therapists and speech 

therapists, which will enable apply them to develop their activities more effectively 

and more versatility. 

As a result of the dissemination activities of the project, gained experience and 

knowledge can be learned by a wider team of professionals or those who are 

interested in the topic. 

Of course, one project does not fit in all. The project focuses on the development of 

hearing impaired people, people with autistic spectrum disorder, people with 

hyperactive and mental retardation. The project focus on diagnostics, development 

practices, and information technology that can be used in the people’s development, 

mentioned above.   

 

Sikeres Európai Uniós pályázat! A projekt az Európai Unió támogatásával jött 

létre! 

A pályázat címe: NYELVI FEJLESZTÉS ÉS BESZÉDTERÁPIA SAJÁTOS 

NEVELÉSI IGÉNYŰ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA 

 

 

A pályázat típusa: ERASMUS+KA2 Stratégiai partnerségek 

A pályázat azonosítója: 2016-1-RO01-KA202-024644 

  



A pályázat logója: 

 

A projekt fő tevékenysége: Együttműködés a fejlesztésért és a jó gyakorlatok 

cseréjéért 

A pályázatban résztvevő intézmények: 

1. Asociaţia “Suntem diferiti” ASSOCIAZIONE “WE ARE DIFFERENT”, 

(coordinator szervezet), Románia, Iasi, www.suntemdiferiti.tk  

                                   Az intézmény logója:   

  

 

2. Progetto Crescere (partner szervezet), Olaszország, Reggio Emilia, 

www.progettocrescere.re.it 

                                     Az intézmény logója: 

 

 

 

3. Eastern Macedonia Thrace regional directorate for Primary and secondary 

education (partner szervezet) Görögország, Komotini, http://www.pdeamth.gr 

                                          Az intézmény logója: 

 

 

4. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium, 

Magyarország, Budapest, (partner szervezet), www.nagyothallo.info.hu 

                                          Az intézmény logója:  

 

 

          Intézményünk a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Kollégium, az Európai Bizottság támogatásával részt vesz egy sikeres európai 

uniós pályázatban. A projekt a "Nyelvi fejlesztés és beszédterápia sajátos 

nevelési igényű személyek számára" („Language Education and Speech 

Therapy for People with Special Education Needs" röviden: LET'S), címmel 
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valósul meg, a 2016-1-RO01-KA202-024644 számú Erasmus + Program 

keretében. 

A 2016-2018-ig tartó pályázatban hazánkon kívül három ország - Románia, 

Görögország, Olaszország – működik közre. A két év során minden 

partnerországban egy ötnapos tanfolyam kerül megszervezésre, ahol a 

résztvevő pedagógusok, szakemberek ismereteket szerezhetnek a sajátos 

nevelési igényű gyermekek ellátásáról, a beszéd/nyelvfejlesztés módszereiről, 

jó gyakorlatairól.   

Jelen projekt a hallássérült, az autizmus spektrum zavarral küzdő, a hiperaktív 

valamint az értelmi fogyatékos személyek fejlesztését helyezi a középpontba, 

kitérve a diagnosztikus folyamatokra, a fejlesztő gyakorlatokra és a fejlesztés 

során alkalmazható információs technológiai eszközökre, módszerekre.  


