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1. Secțiunea I – „Programe de intervenţie, reabilitare şi asistenţă  

psihopedagogică pentru copiii/elevii cu CES”:  

1.1.  Dificultăți în învățarea matematicii la elevii cu CES  

 

Inspector - Profesor Hodorogea Anca Cristina, 

Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

 

În literatura de specialitate, în cadrul tulburărilor de învățare este inclusă și discalculia, 

adică tulburarea specifică a abilităților aritmetice. O clasificare recentă a discalculiei făcută de 

Wilson și Dehaene (2007), pune în evidență deficite: 

 la nivelul simțului numeric- înțelegere deficitară a semnificației numerelor, dificultăți 

în sarcini ce presupun comparare, adunare, scădere; 

 la nivelul conexiunii dintre sistemele de reprezentare simbolică și cele de reprezentare 

nonsimbolică; 

 discalculie verbală, cu dificultăți în învățarea și reactualizarea faptelor aritmetice, în 

special a tablei înmulțirii; 

 discalculie de tip atențional-spațial, dificultăți în perceperea înformației cantitative 

nonsimbolice, în manipularea cantităților; 

 deficit în funcționarea executivă, manifestată prin dificultăți în reactualizarea faptelor 

aritmetice și în aplicarea de strategii și procedee. 

Această tulburare este o piedică serioasă în calea realizărilor școlare sau a realizării 

sarcinilor zilnice care necesită calcule nenumărate. 

Într-o societate a cunoaşterii care se mişcă continuu este necesar să le oferim elevilor 

noştri achiziţii şi să le formăm competenţe în concordanţă cu nevoile și posibilitățile lor. Acest 

lucru  presupune:  

 restructurare la nivel de curriculum; 

  noi materiale destinate învăţării; 

  formarea profesorilor. 

Matematica, înainte de toate, nu este numai calcul matematic, ci potenţează dezvoltarea 

intelectuală ulterioară a elevilor.  
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Testul de evaluare pe care l-am elaborat, corespunde programei școlare pentru clasa a IV-

a, din învățământul de masă, dar poate fi aplicat și elevilor cu CES integrați în învățământul de 

masă și celor din școlile speciale, de la ciclul gimnazial. 

 

TEST DE EVALUARE LA MATEMATICĂ 

 

Black Friday (tradus din engleză Vinerea Neagră) este ziua care urmează Zilei Recunoștinței 

în Statele Unite, și care deschide sezonul de cumpărături de Crăciun. Deoarece Ziua 

Recunoștinței este ultima zi de joi din noiembrie, Black Friday apare în fiecare an între 23 și 29 

noiembrie. Black Friday este cea mai aglomerată zi de cumpărături. 

1. Black Friday sau Vinerea Neagră a fost asimilată și de marile lanțuri de magazine din 

România în anul 2009. 

Scrie cu cifre romane , pe spațiul dat, anul în care a apărut black friday în România. 

.................................................................................................................................... 

2. Se dă numărul 14668. 

Mărește cu2  cifra unităților de mii  pentru a afla suma obţinută din vânzarea de tablete 

la un  magazin de electronice, de black friday. Scrie numărul obținut pe rândul de mai jos. 

.......................................................................................................................................... 

3. Pentru a ajunge din Cluj în Spania, la  Madrid, de black friday, trebuie parcursă o distanţă de 

două mii nouă sute şapte kilometri. 

Încercuiește litera corespunzătoare numărului dat cu cifre arabe. 

A. 2970 B. 2907 C. 2709 D. 2097 

 

4. La cel mai mare magazin cu jucării, de Black Friday, în capitala  Statelor Unite ale Americii, 

s-au vândut 1018 jucării pockemon. 

Folosind modelul de mai jos, rotunjeşte numărul 1018 la cea mai apropiată zece, sută 

sau mie. 

Model    

 

 

 

 

 rotunjire la zeci rotunjire la sute  rotunjire la mii 

2156 2160 2200 2000 

 rotunjire la zeci rotunjire la sute  rotunjire la mii 

1018    

https://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/Joi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Noiembrie
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5. Trei dintre țările din Europa unde s-au făcut cele mai mari vânzări de Black Friday în anul 

2015 sunt: Franţa, Germania și Spania. Distanțele la care se află față de România sunt: 

Franţa – 2304 km 

Germania – 1598 km 

Spania – 3169 km    

Scrie numele acestor ţări pe rândul următor, în ordine descrescătoare a distanței față de 

România.   

........................................................................................................................................... 

6. La a treia ediție a Black Friday din România, s-au înscris 16 magazine. La a şaptea  ediție a 

Black Friday din România, şi-au anunţat participarea de 5 ori mai multe magazine.  

Încercuiește litera corespunzătoare operației matematice prin care se află câte magazine 

au participat. 

A. 16 + 5  B. 16 : 5 C. 16 – 5  D. 16 x 5 

 

7. Rezolvă expresiile matematice de mai jos. Vei afla ce recorduri  de încasări au obținut 

magazinele din patru judeţe din România.  

 

Cluj           (6 + 3) x 10 + 1500 : 10 +40 +5 = ...................... lei. 

Iaşi             (100 – 46) x (100 – 96) x (16:8) = ...................... lei 

Timişoara   1000 – (18 + 5000 : 10 + 98) = ...................... lei 

Ilfov           18 x 8 + 164 : 4+ 34 x 8 = ...................... lei 

 

Poți efectua calculele aici: 

          

          

          

          

          

          

          

 

În munca cu acești elevi este foarte important să: 

 dăm feed-back la răspunsurile elevilor; 

 oferim explicații suplimentare, dacă este cazul; 
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 observăm sistematic participarea elevilor la activitate; 

 nu insistăm pe viteza de rezolvare, ci pe rezolvare corectă; 

 încurajăm cooperarea și oferirea de ajutor între colegi; 

 încurajăm autoevaluarea și evaluarea pe perechi/pe grupe; 

 ne asigurăm că toate greșelile au fost corectate. 

 

Bibliografie: 

Adrian Roșan - ,,Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție”, Ed. 

Polirom, Iași, 2015 

Bartok, E., Gagyi, E., Crososchi, C., Cseh, A., Deak, G., Fulop, G, – „ Eu citesc mai 

bine!”, S.C. Pontlab S.R.L., Târgu Mureș, 2010 
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1.2. Știința în bucătărie: izolarea ADN-ului din ceapă  

(activitate interdisciplinară) 

Profesor Popa Ofelia Cornelia, 

Școala Profesională Specială SAMUS, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

(activitate interdisciplinară) 

„Una dintre sarcinile principale ale civilizaţiei 

 este de a-l învăţa pe om să gândească” 

 (T. Edison) 

 

Aplicarea cunoştinţelor teoretice în probleme practice reprezintă unul dintre principalele 

scopuri ale instruirii. Procesul cunoaşterii nu este complet decât după ce are loc verificarea în 

practică a celor studiate. Iar chimia, fiind o ştiinţă experimentală care îşi găseşte aplicativitatea 

practică în încercările de laborator, are la bază experimentul atât ca metodă de investigaţie 

ştiinţifică, cât şi ca metodă de învăţare.  

În continuare vă propun o activitate interdisciplinară, care poate fi utilizată atât în scop 

instructiv- educativ, cât și cu scopul creșterii interesului faţă de științe, curiozităţii şi dorinţei 

de a afla cauzele care se află la baza fenomenelor produse.  

Resurse: instrucțiuni experiment; materialele necesare experimentului; calculator, 

videoproiector. 

SCENARIUL DIDACTIC 

1. Captarea atenţiei. 

Prezentarea filmului care se poate descărca de la adresa: 

https://www.youtube.com/watch?v=rromYAt1Lfw. (5 min).  Discutarea rolului, localizării, 

structurii ADN-ului. 

2. Conducerea învăţării: 

Extragerea ADN  (lucru pe grupe). 

Fișa de lucru a experimentului 

Materiale și ustensile: pahar Berzelius, cilindrul gradat, cântar, blender, o ceapă, 20 g 

NaCl, 20 ml detergent lichid, 100 ml apa distilată, 6 ml etanol. S-a ales ceapa pentru că această 

legumă nu conține amidon, astfel se elimină interferențele la izolarea AND. 

Procedura experimentală 

1. Preparați soluția A formată din: 

https://www.youtube.com/watch?v=rromYAt1Lfw
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o 20 g de NaCl,  

o 20 ml detergent lichid 

o apă distilată până la un volum final de 200 ml.(Fig.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1: Prepararea soluției A 

 

2. Tăiați dintr-o ceapă mare un cub de 4 cm (Fig.2), așezați-l într-un blender și adăugați 

100 ml soluție A (Fig.3). Porniți blenderul timp de 1 minut apoi filtrați amestecul lichid 

rezultat (Fig.4).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2-3-4: Obținerea amestecului lichid 

 

Prelevați o probă de 6 ml filtrat peste care adăugați 6 ml de etanol. Veți obține un lichid 

care conține ADN (Fig.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 
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Turnați încet alcoolul rece pe peretele vasului. După câteva minute se pune în evidență, 

sub stratul de alcool  o substanță alb-gelatinoasă care este ADN-ul celulelor de ceapă. Extrageți 

ADN-ul folosind o agrafă de birou (Fig.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 

3. Fixarea 

La finalul experimentului discutăm: toate organismele sunt formate din celule care conțin 

în nucleu ADN.  Extragem ADN din orice celulă vie după ce distrugem peretele celular. În 

prezența alcoolului ADN-ul se coagulează formând o masă gelatinoasă albicioasă. Detergentul 

distruge membrana celulară făcând grăsimile și proteinele să precipite și eliberând astfel 

conținutul celular respectiv nuclear în soluția A. Sarea de bucătărie NaCl este necesară pentru 

ecranarea grupărilor fosfat negative ale AND permițând astfel izolarea acestuia în alcool. 

Deoarece ADN-ul eliberat nu este solubil în alcool etilic se poate preleva din acesta cu un 

bețișor sau cu o pipetă.  

4. Evaluarea: 

Expun mostrele ADN obținute în experimente. 

 

Bibliografie: 

 

www.biotech.wisc.edu 

www.tau.ac.il 

http://www.biotech.iastate.edu/publications/lab_protocols/DNA_Extraction_Onion.html 
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1.3. Dezvoltarea motricității prin artterapie la preșcolarii cu tulburări din 

spectrul autist 

 

Profesor pentru învăţământ special preşcolar Popescu Lorena,  

 Profesor pentru învăţământ special preşcolar Kosyorus Ildi, 

 Grădinţa Specială, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

MOTTO: 

„Numai prin artă putem evada în afară de noi înşine şi să cunoaştem un alt punct de vedere 

al universului care nu este acelaşi ca şi al nostru şi să contemplăm peisaje care altfel ar fi rămas 

necunoscute pentru noi la fel ca peisajele de pe lună.”  

          Marcel Proust 

 

Lucrând ca educatoare alături de copiii cu cerinţe educative speciale am trăit situaţii în 

care aceşti copii, din neputinţa de adaptare fizică şi socială, se confruntă cu lumea lor ce se 

rezumă doar la mediul familial şi grădiniţă. 

Din experienţa noastă, alături de aceşti copii, s-a adeverit faptul că sunt extrem de fericiţi 

şi progresează în mod decisiv în planul achiziţionării abilităţilor de comunicare verbală şi 

nonverbală şi interacţiune socială (acestea fiind componente deficitare primare la copilul cu 

TSA), atunci când sunt implicaţi în activităţi artistico-plastice, muzică, dans, dar şi în activităţile 

semenilor. 

Considerăm că este eseniţal să-i ajutăm să comunice, chiar dacă nu vorbesc, fiindcă ei îşi 

doresc foarte mult să o facă dar nu ştiu cum. Primordial pentru integrarea copiilor cu TSA este 

să reuşească să-şi comunice cumva nevoile. Trebuie să îi învăţăm să răspundă, să iniţieze, să 

coopereze cu ceilalţi, să îşi exprime sentimente, gânduri, emoţii, să îşi comunice nevoile, să îşi 

aştepte rândul, să iniţieze, să menţină contactul vizual, să socializeze, să răspundă la ceea ce 

spun alţii, să înţeleagă mai bine lumea din jurul lor. 

Având în vedere aceste considerente activitatea didactică cu preşcolarii cu TSA (tulburări 

din spectrul autist) este o continuă provocare pentru educator în găsirea unor metode alternative 

de comunicare, a celor mai adecvate metode de predare, de facilitare a învăţării, de evaluare. 

Munca la grupă necesită metode speciale de educaţie, terapii corectiv-compensatorii sau 

recuperatorii, adaptate şi individualizate, în vederea activizării întregului potenţial al 

preşcolarului.  
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În cadrul domeniului psiho-motric, contribuţia activităţilor artistico-plastice la 

dezvoltarea motricităţii copiilor cu TSA constituie o preocupare majoră din partea unor 

specialişti, prin urmare a devenit şi a noastră. Crearea în grădiniţă a unor condiţii favorizante , 

printre care se numără şi artterapia, pentru noi achiziţii şi progrese în sfera cognitivă, senzorială, 

afectivă şi psihomotrică a preşcolarilor, apare cu atât mai necesară cu cât vârsta preşcolară este 

considerată una dintre cele mai importante psihogenetice. 

În procesul creaţiei există o suprafaţă şi elemente de limbaj plastic. Având aceste unelte 

putem transmite mesaje catre copilul cu TSA iar în urma procesului de învăţare el va reuşi să 

comunice cu noi. 

Prin art-terapie creem un spaţiu sigur pentru copilul cu autism eliminând astfel frustrările 

şi stările de agresivitate. Este o terapie la îndemâna tuturor, părinţi sau specialişti deopotrivă. 

Procesul creaţiei oferă la sfârşitul lui un rezultat palpabil, la sfârşitul fiecarei activităţi având 

recompensa lucrului finit, produsul artistic. 

Arta ofera siguranţă prin natura ei, aceasta având o structură simplă, un început şi un 

sfârşit, existând de fiecare dată o finalitate în procesul artistic, ne incadreaăa exact în tipul de 

procedeu pedagogic care trebuie urmat în lucrul cu copilul sau adultul cu autism. 

În art-terapie sunt câteva obiective pe care trebuie să ni le propunem înainte de a începe 

activitatea, aceastea aâand un caracter orientativ pentru cel care lucreaza cu copilul sau copiii. 

Obiectivele pe care ni le propunem vor fi personalizate în funcţie de gradul de dezvoltare al 

copilului cu autism. 

 Obiectivele ce trebuie atinse in terapia prin artă în autism 

1. Integrarea şi reglarea senzorială 

2.  Redarea emoţiilor- exprimarea de sine 

3.  Rezolvarea deficienţelor motorii, abilităţi grafice 

4. Rezolvarea deficienţelor în relaţiile sociale 

5.  Pauza productivă 

6. Coordonarea mână-ochi 

7. Eliminarea stării de anxietate 

8. Dezvoltarea capacităţii cognitive, a atenţiei 

De la teorie la practică 

Proiecte sau tehnici de lucru: 

 Pictura cu degetele Pictura cu picioarele Pictura cu mainile Modelajul 

 Tehnica picturii cu buretele Colaje 

 Desenul grafic Tehnica paiului Pictura in laviuri 
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 Tapetul sau pictura pe verticala Colajul pe obiecte 

 Imprimeurile cu diverse obiecte, lucruri, etc. Ariciul de lut 

 Teme complexe insipirate din real Grafica abstracta 

 Tehnica stropitului (Pollock)  

 Tehnica Ebru 

 

1.  Pictăm pe folie alimentară 

 

 

 

 

             

 

 

2. Desenăm cu gheaţă colorată(Activitate părinţi- copii -educatoare ) 

 

 

 

 

 

 

                               

3. Pictăm cu degeţelul (dactilopictură) 
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4.  Pictăm cu baloane 

 

 

            

           

 

    

                    

5. Copac - (amprentă picior-mână). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Albu, C., Albu, A., Vlad, T., L. (2006). Psihomotricitatea.Metodologia educării și 

reeducării psihomotrice. Iași: Editura Institutul European 

Gherguţ, A. (2011). Evaluare și intervenție psihoeducațională - Terapii educaționale, 

recuperatorii și compensatorii. Iaşi Editura Polirom 

Martin, N. (2009). Art as an Early  Intervention Tool  for Children  with Autism.Jessica 

Kingsley Publishers London and Philadelphia 

Rosan, A. (2015). Psihopedagogia specială. Modele de evaluare și intervenții. Editura 

Polirom 
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1.4. Program de intervenţie timpurie la nivelul procesărilor fonologice 

 

Profesor itinerant și de sprijin Ionuța Muntean,  

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca, jud. Cluj  

Școala Gimnazială „Emil Isac”, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Antrenarea abilităților de conștiință fonologică sau intervenția timpurie în dezvoltarea 

acestor abilități se poate realiza după un program de intervenţie structurat pe baza următoarelor 

procese:  

1. Ascultare/ Sensibilizare la sunete;  

2. Identificare şi diferenţiere de rime;  

3. Conştiinţa silabei; 

4. Conştiinţa fonemului; 

5. Evaluare         

Programul se poate finaliza printr-o evaluare cu sarcini de analiză şi sinteză în vederea 

antrenării abilităţilor de conştiinţă fonologică. Secvenţele instrucţionale de care beneficiază 

copiii pun în joc abilităţi de complexitate crescândă. Pentru o intervenţie de mai mare eficacitate 

se va acorda o atenție mare design-ului instrucțional: asupra etapelor de predare a fiecărei 

secvențe de instruire, organizarea stimulilor instrucționali, asupra strategiilor de predare, asupra 

feedback-ului la răspunsurile corecte și eronate.  

Abilitatea de a analiza fonetic un cuvânt sub aspectul silabelor componente, de a sintetiza 

sunetele în silabe și silabele în cuvinte, manipularea fonemelor, sunt abilități care sprijină scris-

cititul. În practică, se presupune că, în momentul debutului școlar, copilul are formate aceste 

abilități. O procesare fonologică deficitară se va reflecta în performanța obținută în activitatea 

grafică. Incapacitatea de a diferenția sunetele, de exemplu consoanele surde de cele sonore sau 

cele cu punct de articulare apropiat, va determina atât apariția manifestărilor de tip dislalic, cât 

și a celor de tip disgrafic.  

 Programul este structurat pe următoarele activități: 

A. Ascultare/ Sensibilizare la sunete – având ca obiectiv principal percepția, localizarea, 

reproducerea și discriminarea sunetelor. 

1. Exerciții specifice dezvoltării atenției auditive: 

Jocuri: „Ce se aude?” – percepere și reproducere de onomatopee; recunoașterea acustică 

a unor instrumente muzicale; 
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„Al cui glas este?”/ „Cine face așa?” – identificare de voci (umane și/ sau animale); 

„Telefonul fără fir” – memorare, reproducere în șoaptă a unor cuvinte; 

2. Exerciții pentru dezvoltarea simțului acustico – motor: 

Jocuri: „Bate ca mine”/ „Mergi cum bat” - reproducerea auditivă a unor unități ritmice; 

„Jocul silabelor” – exerciții pentru însușirea unor elemente prozodice ale vorbirii (de ritm 

și de intonație pentru silabe); se pronunță serii de silabe paronime în ritmul bătăilor din palmă/ 

după metronom. Exemplu: pa-pe-pi-po-pu; ba-be-bi-bo-bu; ga-go-gu-ghe-ghi; ca-co-cu-che-

chi; sa-so-su-se-si; ta-to-tu-te-ti; da-do-du-de-di; fa-fo-fu-fi; va-vo-vu-vi; șa-șo-șu-si; 

„Repetă ce spun eu” – exerciții pentru diferențierea semantică a cuvintelor pe bază de 

accent (cuvinte omografe) sau diferențierea consoanelor surde de cele sonore în cuvinte 

paronime. Exemple: cópii – copíi; véselă – vesélă; háină – haínă; úmbrele – umbréle; ácele – 

acéle; fată – vată; far – var; file – vile; cuvinte paronime cu perechile de consoane: p-b; t-d; t-

c; l-r; s-t; s-z; s-ț; s-ș; ț-ce; c-g, în care consoanele se află în poziție inițială, mediană și finală. 

3. Exerciții pentru dezvoltarea memoriei auditive:  

 Reproducerea unor serii de sunete: r-l-c-m; s-a-p-t; v-s-r-j; b-f-t-c-m; 

 Reproducerea unor silabe fără sens: ca-ra-se; mi-la-te; es-os-ad; me-ti-co-la;  

 Memorarea/ reproducerea după auz a unor cuvinte/ propoziții pentru un anumit sunet, în 

care acel sunet se află în poziții diferite. Exemple: tron, torn, topit, cotor; Curte, carte, 

cocor, focă, pitic; Copiii cântă în cor. 

B. Identificarea și diferențierea de rime: în care se urmărește corespondența sonoră la 

nivelul finalului cuvintelor sau de la nivelul versurilor unei strofe. 

1. Expunerea la structuri cu rimă:  

Exemple: cuvinte care rimează: apă-ceapă; are-floare; vapor-dormitor-tractor; pluș-arcuș; 

copii-jucării; 

 Versuri: Veveriță, vrei alune?/ Vreau alune că sunt bune,/ Însă vreau vreo cinci sau 

șase/ Că alunele-s gustoase. 

2. Emitere de judecăți asupra unor cuvinte perechi, care rimează sau nu: 

Exemple: foc – joc (da/ nu?)               masă – jucărie (da/ nu?), etc. 

3. Identificarea, din mai multe cuvinte prezentate, a cuvântului care rimează cu cel țintă: 

Exemple: „Care din următoarele cuvinte rimează cu cuvântul „car”? Lan, Dar, Tei?” 

 „...ladă? veselă, tobă sau cadă?” „...haine? soare, pâine sau cordon?” „...pisoi? bunic, 

papuc sau noroi?” „...cort? port, corn sau fular?” 

4. Identificarea cuvântului care nu rimează (nu se potrivește) cu celelalte cuvinte 

prezentate: 
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Exemple: „Care cuvânt nu se potrivește cu celelalte dintre: 

  lac, tac sau pui?;        motor, actor sau sac? 

5. Producere/ Generare de rime: se produc cuvinte cu aceleași sunete finale: 

Exemple: „Spune-mi un cuvânt care rimează cu bun; ...masă; ...papuc; ...cățel; ...pluș; etc. 

C. Conștiința silabei: în care se urmăreşte abilitatea copilului de a detecta şi diferenţia 

sunete fonetice, silabe. 

1. Identificarea numărului de sunete/ a sunetelor din care silaba este alcătuită şi împărţirea 

silabei în sunete distincte: 

Exemple: -ca; -să; -ra; -pe; -cum; -rie; -pon; - ţic;  -tram, etc.       

2. Deleţia/ înlocuirea unui sunet dintr-o silabă: 

Exemple: -ca→-sa; -pe→-re; -zi→-ţi; -en→-am; -ic→-uc; -tun→-tuc; etc. 

3. Segmentarea cuvintelor compuse bisilabice: 

Exemple: botgros; Preasfânt; niciun; nicio; deloc, etc. 

4. Segmentarea cuvintelor bisilabice, identificarea numărului de silabe: 

Exemple: carte, lună, masă, mare, copac, etc. 

5. Despărţirea unor cuvinte plurisilabice în silabe constituiente şi indicarea numărului de 

silabe de la nivelul cuvântului: 

Exemple: elefant, voinicel, subţire, ciupercuţe, mămăruţă, harababură, etc. 

6. Deleţia sau înlocuirea unor silabe de la nivelul cuvântului: 

 ultima silabă:  

Exemple: ma-să→ma-mă; pe-re→pe-ne; bi-ne→bi-lă; du-ne→du-re; etc. 

 prima silabă: 

Exemple: ma-să→ca-să; ta-re→sa-re; par-te→Mar-te; soa-re→boa-re, etc. 

 deleţie de silabe: 

Exemple: ma-şină→şină; to-ca-nă→cană; pi-soi→soi; car-te→car; pes-car→car; etc. 

7. Elaborarea unor cuvinte pornind de la o silabă: 

Exemple: Ro – mân/ - tund/ -man/ - tar/ -şie/ -le/ -că/ -ma; 

                Sa – pă/ -nie/ -re/ -bie/ -lă/ -lină/ -bina/ -ra; 

D. Conştiinţa fonemului în care se urmăreşte abilitatea copilului de a detecta, identifica şi 

manipula sunetele vorbirii. 

1. Emiterea de judecăţi privind discriminarea sunetelor de la nivelul cuvintelor: 

Exemple: „pai” şi „fel” încep cu acelaşi sunet? 

                Cuvintele „mic” şi „nuc” încep au acelaşi sunet iniţial? 

2. Identificarea cuvântului care nu începe cu acelaşi sunet ca şi celelalte cuvinte: 
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Exemple: Care cuvânt nu are acelaşi sunet la începutul său ca celelalte/ restul cuvintelor 

(nu se potriveşte): măr, melc, corn, mac?/ fular, furnică, fată, vulpe?; etc. 

3. Identificarea cuvintelor care încep cu acelasi sunet: 

Exemple: Care din următoarele cuvinte începe cu acelaşi sunet ca şi dop: fir?, dar?, rac?, 

vin?;  

4. Sortarea cuvintelor care încep cu acelaşi sunet: 

Exemple: Care din următoarele cuvinte încep cu acelaşi sunet? 

              carte, cocoş, băiat, bec;/                 dor, floare, duş, fată; 

5. Detectarea unui anumit sunet la nivelul unui cuvânt: 

Exemple: Se aude sunetul „a” în cuvântul „apă”?;/    

                Se aude sunetul „c” în cuvântul „maşină”?; 

6. Emiterea de judecăţi despre faptul că două cuvinte se termină sau nu cu acelaşi sunet: 

Exemple: pod-cod; casă-masă; mare-tare; copac-floare; cal-mal; cort-pantof; etc. 

7. Identificarea şi sortarea cuvintelor care se termină cu acelaşi sunet ca şi cuvântul ţintă: 

Exemple: Care din următoarele cuvinte se termină cu acelaşi sunet ca şi cuvântul covor?       

Vapor, ardei, măr, şofer?; 

8. Sinteză fonemică la nivelul unui cuvânt (CVC): 

Exemple: Care este primul sunet din cuvintul „dor”?/ „far”?/ „fus”?/ „zar”?/ „măr”?; 

                Care este ultimul sunet din cuvântul „car”?/ „loc”?/ „pară”?/ „bol”?/ „scaun”?, 

etc. 

9. Deleţia / substituirea de fonem/e la nivelul cuvântului: 

Exemple: - cuvinte de tip CV şi VC: nu, cu, mu, os, as; 

                -cuvinte de tip CVC: lan-lac; loc-soc; mal-val; car-cor; 

                -cuvinte de tip CCVC: scai-cai; tron-ron; 

                -cuvinte de tip CVCC: cort-cor; corb-cor;  

                -cuvinte de tip CVCVC: canar-cana; miros-mir/os; capac-apa; 

E. Evaluare ce cuprinde sarcini de analiză şi sinteză în vederea antrenării abilităţilor de 

conştiinţă fonologică.  

1. Sarcini de potrivire în care copilul trebuie să identifice care cuvânt dintr-un set dat de 

cuvinte are în comun acelaşi segment vizat ca şi cuvântul stimul: 

Exemple: Care dintre cuvintele: masă, şosetă, cireşe, copac rimează cu cuvântul „plasă”?; 

                Care dintre cuvintele: scaun, floare, frunză, corb se termină cu sunetul „e”?; 

                Care dintre cuvintele: iezi, arici, nuca, verde începe cu acelaşi sunet ca si 

cuvântul „nor”?, etc. 
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2. Sarcini de detectare a nepotrivirii dintre cuvinte în care copilul trebuie să identifice 

dintr-un set de cuvinte care dintre ele nu are în comun cu celelalte aceeaşi silaba sau 

acelaşi sunet ca şi cuvântul stimul: 

Exemple: Care din cuvintele: mare, minge, cabină, motan nu începe cu sunetul „m”?; 

                Care din cuvintele: scai, pai, fular, ponei nu se termină cu acelaşi sunet ca şi 

cuvântul „mălai”?; 

3. Sarcini de emitere de judecăţi despre faptul că o unitate lingvistică este „la fel” sau 

„diferită” de altă unitate de același fel: 

Exemple: Copilul răspunde cu „da” sau „nu” la întrebări de tipul: Cuvântul „frunză” 

rimează cu cuvântul „brânză”?..., Cuvântul „balon” începe cu sunetul „p” sau „b”?..., Dacă 

punem împreună sunetele: c-a-s-ă aceste sunete formează cuvântul „casă” sau „masă”? 

4. Sarcini de izolare a unui segment de cuvânt:  

Exemple: Copilul trebuie să pronunțe un anumit segment din cuvânt dintr-o anumită 

poziție: Care este primul sunet din cuvântul...?, Care este prima silabă din cuvântul...?; 

5. Sarcini de producere simplă în care copilul: 

Exemple: să dea exemplu un cuvânt care să aibă în comun un anume segment cu cuvântul 

țintă: Spune-mi un cuvânt care începe cu...; Spune-mi un cuvânt care se termină cu silaba...; 

Spune-mi un cuvânt care rimează cu...; 

6. Sarcini de numărare în care copilul să precizeze numărul de segmente prezente în 

cuvântul stimul: 

Exemple: Câte silabe sunt în cuvântul...?, Câte sunete are cuvântul...?; 

7. Sarcini de producere complexă în care copilul trebuie să execute doi sau mai mulți pași 

pentru a produce răspunsul așteptat: 

Exemple: Spune cuvântul „spun” – acum spune-l fără sunetul „s”; Ce cuvânt obții dacă îl 

schimbi pe „p” cu „b” în cuvântul „prun”?;  
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1.5. Abilități  speciale 

 

Profesor învățământ primar Dinu Popa Cristina Daliana, 

Profesor învățământ primar Lupaș Maria Camelia, 

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu”, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Copiii speciali sunt ai noștri, ai tuturor, ne place sau nu, iar un profesor, voluntar sau 

involuntar, transmite anumite mesaje verbale şi non-verbale, punându-și amprenta nu numai 

asupra cogniției ci şi asupra tiparelor comportamentale şi structurilor emoţionale, pentru fiecare 

dintre elevi. După o experiență de 25 de ani în învățământ, s-a potrivit să preiau  o clasă 

pregătitoare, unde erau înscriși 26 de elevi, între care 5 aveau cerințe educaționale speciale. 

Prima reactive a mea a fost una de frică, însă am rămas concentrată pe ce urma să pregătesc și, 

încetul cu încetul am învățat cum să lucrez și cu ei. Elevul diagnosticat cu scleroză multiplă s-

a retras la Școala Specială. Cel de-al doilea elev se numește P. Patrick și prezintă elemente de 

autism iar conform Certificatului de Orientare Școlară beneficiază de un însoțitor permanent. 

A. Miriam și V. Cătălin, amândoi au sindromul Down, dar în ce privește parcursul dezvoltării 

cognitive, acesta este diferit. Pentru V. Cătălin,  părinții îndrumați de către psihoterapeut au 

decis ca acesta să repete clasa pregătitoare. Provocarea cea mai mare pentru integrare a rămas 

M. Carla, eleva cu deficiențe de vedere.  

Analizând specificul proceselor psihice la copiii/elevii cu diferite tipuri de deficienţă, am 

reținut câteva particularităţi majore în activitatea didactică desfăşurată cu aceştia. În condiţii 

obişnuite de dezvoltare dependenţa de senzaţii a proceselor cognitive poate trece neobservată, 

iar în situaţii speciale asistăm la momente de blocare, diminuare sau suprimare a canalelor 

senzoriale, mai ales a celor auditive şi vizuale. Calitatea proceselor cognitive este dependentă 

în mare măsura de calitatea factorilor senzoriali. 

Sindromul Down e o stare genetică, ce este cauzată de prezenţa 

cromozomului 21 suplimentar (copilul are 47 de cromozomi în loc de 

46) și include dificultăți de învăţare, vorbire și de creștere. Copiii cu 

acest sindrom mai sunt numiți „copiii soarelui” pentru bunătatea și 

entuziasmul lor. Numele e pe bună dreptate căci eleva mea Miriam mă 

îmbrățișează indiferent de starea mea, tristețe/ bucurie, mai mult îmbrățișează colegii de clasă. 

Aceștia la rândul lor, o privesc ca pe  colega care știe să ofere un strop de drăgălășenie fără să 

aștepte ceva în schimb.  
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La copiii cu SDR Down, percepţia are un caracter fragmentar, incomplet, limitat, rigid, 

dezorganizat, dificultăţile de analiză şi sinteză determină confuzii şi imposibilitatea delimitării 

clare a unor detalii din câmpul perceptiv sau incapacitatea reconstruirii întregului pornind de la 

elementele componente. De aceea pentru Miriam, repet aceeași fișă de lucru două sau trei ori, 

zile diferite. Ea  descoperă exercițiile ca fiind ușoare, odata ce le recunoaște. Fișa trebuie să fie 

aerisită, să permită exersarea colorării și pentru explicarea cerințelor e nevoie de motivație: 

cuvinte încurajatoare, stikere, anunțarea unor jocuri la care va participa și ea.  

În general pentru copiii cu down, caracteristic pentru gândire este vâscozitatea și 

rigiditatea reacţiilor. Memorarea într-o activitate de învăţare depinde de o serie de factori: 

interesul pentru învăţare sau înţelegerea scopului învăţării şi a utilităţii celor ce trebuie 

memorate. Atenţia involuntară poate fi captată şi menţinută cu oarecare uşurinţă. În ceea ce 

priveşte atenţia voluntară, ea este superioară prin eficienţa pe care o asigură activităţilor psihice, 

îndeosebi activităţilor cognitive, dar prezintă şi unele dezavantaje, în sensul că oboseala apare 

mai repede, capacitatea de concentrare scade. Când Miriam este obosită, accept momentul și 

nu continuăm învățarea. 

Ea este acum în clasa a II-a, a rămas acelaș copil vesel care oferă multă afecțiune și se 

integrează cu succes în mediul școlar. Pe baza monitorizărilor desfășurate pe parcursul anului 

școlar admit progrese din punct de vedere psihomotoriu, a proceselor cognitive și a stilului de 

muncă, a receptivității, implicării și a relațiilor sociale. Prin felul ei și-a câștigat colegii încât 

acum este înțeleasă și respectată de către aceștia și participă cu plăcere la activitățile de grup.  

În ce privește programa școlară, aceasta este adaptată cu scopul de a dobândi la sfârșitul 

fiecărei clase în pași mici și siguri, competențele de formare de deprinderi scris-citit-calcul 

matematic. 

Radu Gheorghe afirmă că învăţarea copiilor cu sindrom Down –schimbări de 

comportament (ca urmare a acţiunii de învăţare), presupune premise organice, de maturizare 

anatomică şi neurofiziologică a individului; astfel, învăţarea umană face parte dintr-un proces 

de organizare şi dezvoltare a întregii sale personalităţi, iar Spance pune accent pe învăţarea 

bazată pe impuls emoţional, regăsită de altfel cu o preponderenţă mai mare la copiii cu Down. 

Autismul nu este o tulburare psihologică cauzată de mama sau tatăl copilului și nu apare 

ca urmare a perceperii mediului psihosocial ca traumatizant și 

imposibil de controlat (Bettelheim, 1967). Autismul este o tulburare 

neurobiologică, iar cercetările din ultimii ani au indicat existența 

anomaliilor și disfuncționalităților în diverse regiuni și sisteme ale 

creierului, diferențe structurale, funcţionale sau chimice.  
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Patrick, elevul meu diagnosticat cu elemente de autism, în prezent este elev în clasa a II-

a, prezintă foarte bine însuşirea deprinderilor de scris cât și folosirea scrisului pentru 

transmiterea unui mesaj, folosește reprezentările matematice elementare foarte bine (numere, 

reprezentări numerice, operaţii, concepte de spaţiu, forme geometrice, înţelegerea modelelor, 

măsurare). El înțelege și descoperă lucruri noi, într-un ritm uimitor.  

Din punct de vedere al competenţei emoţionale acesta are abilitatea de recunoaştere și 

înţelegere a emoţiilor însă nu gestionează propriile emoţii la specificul unei situaţii concrete și 

de aceea se manifestă neadecvat. La clasă beneficiază de persoană de sprijin. Aceasta are rolul 

de a observa dispoziția sa atât fizică cât și mentală și a-l îndruma astfel încât el să nu piardă 

ritmul de lucru specific activităților desfășurate la clasă. Eu sunt atentă la mesajul însoțitorului 

și vin în întâmpinarea nevoilor lui, abordând atitudine potrivită momentului. 

Părinții lui se implică și îi oferă posibilitatea de a beneficia prin terapie cum să învețe să 

devină empatic cu cei din jurul său. Curricula adaptată pentru Patrick menține toate obiectivele 

specifice de învățare din programa clasei. Elevul meu știe care este volumul de exerciții propus 

pentru activitatea la clasă și refuză să lucreze suplimentar. În timpul liber preferă să deseneze. 

Carla Mureșan este și ea, elevă în clasa a II-a, prezintă bine însuşirea deprinderilor de 

scris cât și folosirea scrisului pentru  transmiterea unui mesaj, folosește 

reprezentările matematice elementare fără grad de dificultate (numere, 

reprezentări numerice, operaţii, concepte de spaţiu, forme geometrice, 

înţelegerea modelelor, măsurare). Din punct de vedere al competenţei 

emoţionale ea are abilitatea de recunoaştere și înţelegere a emoţiilor, 

elaborează răspunsuri adecvate la contextul situaţional și gestionează 

propriile emoţii la specificul unei situaţii concrete.  

Familia face eforturi susținute pentru a pregăti material ( fișe mărite, cerințe îngroșate, 

aparatură optică - lupă). Neavând timpul fizic necesar de a repeta cerințele cu tonul vocii adaptat 

ei, familia a solicitat conducerii școlii  acordul pentru o persoană de sprijin permanentă la clasă. 

Am numit-o copilul învingător, pentru că ea muncește depunând eforturi aparte pentru a 

lucra independent. Curricula adaptată pentru ea, propune să mențin toate obiectivele specifice 

de învățare din curriculumul educațional de bază cu mențiunea de a-i acorda mai mult timp de 

lucru. 

Profesorii elevilor nevăzători trebuie să-i învețe pe aceștia să ignore această atitudine 

negativă și să le insereze o gândire pozitivă, dar nu numai lor, ci și părinților acestora. 

Persoanele care au o acuitate vizuală de 1/10 pot vedea la 6-7 m ceea ce o persoană fără 
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handicap vizual poate vedea la 70 m, sunt considerate persoane cu deficiențe vizuale, dar nu 

nevăzătoare, iar cele care au o acuitate vizuală sub 1/10 sunt considerate cu cecitate. 

Căutînd informații despre modul cum să o ajut pe Carla, participând la simpozionul 

organizat în cadrul Liceului pentru elevi cu deficiențe de vedere, am descoperit:  

- În învățământul special omogenizarea grupelor de lucru se poate realiza mai bine decât în 

învățământul obișnuit deoarece la diversitatea copiilor nevăzători se adaugă diversitatea 

celor normali și diferențele majore dintre cele două grupuri;  

- Învățământul special funcționează cu un efectiv restrâns de elevi, fapt ce permite 

organizarea activităților în funcție de particularitățile psiho-individuale ale copiilor;  

- Învățământul special dispune de cadre didactice specializate atât prin profilul pregătirii 

universitare, cât și prin dobândirea de experiență în activitatea practică desfășurată în timp 

cu copiii nevăzători.  

Concluzie: 

Din punct de vedere psihologic, prin educația integrată a copiilor cu CES se urmărește la 

ei dezvoltarea unor capacități fizice și psihice care să-i apropie de copiii normali, a unor 

programe cu caracter corectiv recuperator și stimularea potențialului restant ce permite 

dezvoltarea compensatorie a unor funcții cu care să le suplinească pe cele deficitare, crearea 

climatului afectiv pentru formarea motivației, pentru activități în general și pentru învățare în 

special, asigurarea unui progres continuu în achiziția comunicării, formarea unor imitări de 

socializare și relaționare cu cei din jur, formarea de deprinderi cu caracter profesional și de 

exercitare a unor activități cotidiene, dezvoltarea comportamentelor adaptative și a însușirilor 

personalității care să faciliteze normalizarea deplină. 

Sunt surprinsă că tocmai părinții copiilor cu dizabilități intelectuale evită să-și dea copiii 

în școli sau grădinițe speciale, deci în compania altor copii ca ei de teamă de a nu-i influența 

negativ. De ce să ne mirăm sau supărăm atunci când părinții copiilor fără dizabilități se tem de 

același lucru? 

 

Bibliografie:  
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1.6. Plan de intervenție personalizat. Intervenţie specifică în cazul unui elev 

cu sindrom Down 

 

Profesor psihopedagog Răţoiu Alexandra, 

Profesor psihopedagog Ajtay Szidonia, 

Liceul Tehnologic Special Dej, jud. Cluj 

 

În eforturile de modernizare a învățământului românesc s-au inițiat proiecte de 

modernizare și promovare a unor strategii la nivel național, în acord cu tendințele actuale pe 

plan european, care să răspundă necesităților societății românești.  

Diferenţierea  curriculară  necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul 

maturităţii intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice. Ca modalitate 

de organizare a conţinuturilor, acestea vizează adaptarea procesului instructiv educativ la 

posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului. Toţi 

elevii care participă la procesul de educaţie beneficiază de diferenţiere educaţională. 

Programele de intervenţie personalizate presupun folosirea unor modalităţi eficiente de 

adaptare curriculară care variază în funcţie de tipul cerinţei educative speciale: dificultăţi de 

învăţare şi/sau deficienţe specifice. In cadrul programelor de interventie personalizate, se 

realizeaza planul de intervenție personalizat. 

Planul de intervenţie personalizat (PIP) vizează un singur domeniu de intervenţie şi are 

ca obiectiv final elaborarea unui program individualizat în functie de necesitătile, interesele, 

deprinderile, performanţele anterioare, precum şi de nivelul funcțional actual ale fiecărui copil 

cu dizabilităţi. Programul este conceput în detaliu şi pus în practică prin metodele cele mai 

adecvate stilului de viață al copilului. Evaluarea acestuia se face în funcţie de progresele 

înregistrate la nivel funcțional; trebuie reevaluat şi revizuit periodic. 

 

Plan de intervenție personalizat 

Numele şi prenumele beneficiarului: C. C. A., 9 ani 

Şcoala/ instituţia: Liceul Tehnologic Special Dej 

Diagnostic: Sindrom Down (Trisomia 21), dislalie polimorfă, sindrom hyperkinetic, 

tulburări emoționale și de comportament, miopie corectată optic, dificultăți de învățare 

Anamneza 
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Note biografice: elevul face parte dintr-o familie monoparentală, formată din mama și doi 

copii. Conditiile de viață sunt propice. Mama este cooperantă și deschisă inițierii planului de 

intervenție personalizat. 

Informaţii educaţionale 

Comunicare 

- comunicarea receptivă: întelege instrucțiuni simple 

- comunicarea expresivă: vocabularul de bază slab dezvoltat, comunicarea non-verbală  

este folosită imatur și prezintă gesticulații precare, rostește cuvinte mono și bisilabice 

uzuale 

Citit-scris: nu sunt formate deprinderile de scris –citit, vocabular sărac  

Matematică: nu şi-a însuşit conceptul de număr, nu sunt realizate deprinderile de calcul 

mintal, nu identifică caracteristici specifice ale diverselor elemente ( culoare, formă, mărime)                                             

Comportament psihomotric şi autonomie personală: schema corporală este parţial 

integrată, deprinderile de igienă personală slab dezvoltate, deprinderi de autoservire slab 

dezvoltate, capacitatea de autonomie socială şi personală slab dezvoltate 

Relaţii sociale: conduite şi atitudini sociale dominate de imaturitate afectivă şi stări 

contradictorii, posibilităţi slabe de comunicare orală, gestual şi expresivă, capacitate slabă de 

învăţare a comportamentelor  prin imitaţie; 

Dezvoltarea senzorială 

 Percepţia: diferenţiază greu formele, mărimile și culorile 

 Atenţia: instabilă, capacitate de concentrare de scurtă durată-10 minute 

 Memoria: mecanică, domină cea involuntară, prezintă dificultăţi de memorare  

 Gândirea: concret-intuitivă, lacunară, manifestă stereotipie şi rigiditate 

Obiective pe termen lung 

 dezvoltarea motricităţii fine şi generale  

 dezvoltarea conceptuală: concepte şi categorii: culori, mărime, animale, numere 

 dezvoltarea abilităţilor de scris: gestul grafic, elemente pregrafice 

Domenii de intervenție recomandate 

a.  psihomotor; 

b. cognitiv 

c. comportamental 

A. Domeniul psihomotor 

Domeniul motricităţii generale 
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 Obiective de referinţă Activitate Metode şi mijloace 

didactice 

Poziții  și  

tonus muscular 

- să se ridice în picioare  singur;                                                                                             

- să se aplece cu flexia 

genunchilor după un obiect și să 

se ridice. 

Exerciții de 

motricitate 

Exemplul; 

Explicația; 

Conversația; 

Urcări şi 

coborâri 

- să urce scările cu pas adăugat,  

ținandu-se de balustradă; 

- să coboare scările cu pas 

adaugat,  

ținându-se de balustradă; 

Exerciții de 

motricitate 

Exemplu; 

Explicația; 

Conversația; 

Scările. 

Echilibru - să își păstreze echilibrul cu 

ochii  

închiși, stând pe ambele 

picioare; 

- să stea într-un picior     

Exerciții de 

motricitate 

 

Exemplul; 

Explicația; 

Conversația; 

 

Domeniul motricităţii fine şi coordonării oculo-motorii 

Obiective de referinţă Activitate Metode şi mijloace 

- să pună și să scoată obiecte mici în/din 

cutii; 

- să imite anumite gesturi simple; 

- să mototolească hârtia; 

- să rostogolească forme din plastilină/ 

lut; 

- să apuce creionul între degetul mare și 

arătător; 

- să mâzgălească cu instrumente de 

scris/colorare groase (markere, carioci, 

culori cerate); 

- să înșire pe sfoară mărgele mari; 

- să contureze șablonul în realizarea unor 

figuri geometrice mari; 

- să coloreze respectând conturul; 

 

Exerciții pentru 

dezvoltarea motricității 

fine; 

 

 Jocuri de construit; 

  

Exerciții de scriere, 

colorare 

 

Exerciții de trasare a 

formelor geometrice 

după contur 

 

Explicația; 

Demonstrația; 

Munca independentă, 

supravegheată; 

Puzzle; 

Coli de scris; 

Cartoane; 

Acuarele; 

Plastilină; 

Șabloane; 

Markere; 

Domeniul psihomotricităţii 

Obiective de referinţă Activitate Metode şi mijloace 

- să identifice părțile principale ale 

corpului omenesc      la propria persoană/ 

la partener 

- să asambleze corect corpul uman din 

trei paăți componente (incastru, puzzle); 

- să redea grafic, în manieră proprie, 

principalele părți ale corpului omenesc; 

 Exerciții privind 

dezvoltarea schemei 

corporale; 

Conversația; 

Demonstrația; 

Munca dirijată și 

independentă; 

Planșa “corpul 

uman”; 

Jetoane; 

Puzzle; 

- să recunoască în contexte diferite culori 

uzuale  

Exerciții de grupare a 

obiectelor, jucăriilor, 

Conversația; 

Demonstrația; 
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- să identifice culorile unor obiecte 

cunoscute din mediu apropiat 

- să grupeze obiecte cunoscute după 

culoare; 

după un criteriul 

culoare; 

Munca dirijată și 

independentă; 

Jetoane; 

Culori colorate; 

 

B. Domeniul cognitiv 

Tipuri de 

abilităţi 

Obiective de referinţă Activitate Metode şi 

mijloace  

 

Abilități de 

receptare a 

mesajului oral 

- să asculte și să execute comenzi 

simple legate de acțiuni/activități 

cotidiene; 

- să asculte o poveste scurtă cu suport 

ilustrat; 

- să răspundă verbal la întrebări 

simple, privind acțiuni la care 

participă; 

 

Exerciții de 

dezvoltare a 

auzului 

fonematic; 

Explicația; 

Conversația; 

Exercițiul; 

Planșe; 

Jetoane; 

Jucării; 

 

 

 

Abilități de 

exprimare orală și 

comunicare 

independentă 

- să exprime/semnalizeze nevoi 

personale (foame, sete); 

- să utilizeze formule uzuale de salut, 

verbal și nonverbal; 

- să răspundă, în manieră proprie, la 

întrebări simple, cu referire la 

persoane și acțiuni desfășurate în 

prezența  

- să se recomande, prezinte în maniera 

proprie; 

-să emită onomatopee și sunete din 

natură 

- să emită cuvinte mono- și bisilabice  

Exerciții de 

verbalizare, 

după model; 

 

Explicația; 

Conversația; 

Munca 

independentă; 

Exercițiul; 

 

 

Planșe; 

Jetoane; 

Jucării; 

 

 

 

Abilități de 

scriere 

 

 

- să utilizeze șablonul pentru a reda 

grafic imagini (obiecte, forme 

geometrice); 

- să reprezinte grafic diferite imagini 

prin unire de puncte: forme 

geometrice, legume, fructe; 

-  să realizeze grafic diverse imagini, 

întărind conturul cu marker, cariocă, 

pix; 

- să realizeze semne pregrafice în 

spații de diferite dimensiuni. 

 

Exerciţii de 

încălzire a 

musculaturii 

mâinii 

Semne 

pregrafice; 

 

 

Conversația; 

Demonstrația; 

Exercițiul; 

 

Jetoane; 

Planșe; 

Coli de scris; 

Markere 

 

 

 

Operarea cu 

conceptul de 

număr 

 

- să sorteze obiecte/jucării după 

criteriul formă, culoare, mărime 

- să numere obiecte dintr-o mulțime, 

cu cel mult 5 obiecte; 

- să alcătuiască mulțimi (familii) cu 

număr dat de elemente, cu cel mult 5 

elemente; 

 

Exerciții de 

sortare a 

obiectelor 

după un 

criteriu dat; 

 

Exerciții de 

alcatuire de 

mulțimi; 

Explicația; 

Demonstrația 

Exercițiul; 

Planșe cu 

numerele 

învățate; 

Jucării; 

Jetoane; 

Bețișoare. 
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c. Domeniul comportamental 

Autonomie personală şi socială 

Tipuri de 

deprinderi 

Obiective de referinţă Activitate Metode şi 

mijloace 

 

 

 

Utilizarea 

toaletei şi 

igiena 

personală 

- să comunice (verbal sau nonverbal) nevoia 

de a merge la toaletă; 

- să aibe control sfincterian pe parcursul 

unei perioade limitate de timp  

- să folosească hârtia igienică; 

- să se spele pe faţă şi pe mâini la solicitarea 

adultului; 

- să se spele pe dinți în prezența adultului; 

- să-și șteargă singur nasul; 

 

 

Executarea 

comenzilor 

atunci când 

este 

asistat și 

sprijinit fizic 

și verbal. 

Conversația; 

Comunicarea 

prin imaginii 

(semnalizează 

nevoia de a 

merge la 

toaletă prin 

ridicarea unui 

cartonaș) 

Igiena 

camerei/ a 

spațiului 

personal 

- să își pregăteasca spațiul de lucru, de 

joacă,  

- să identifice hainele, jucăriile, rechizitele 

proprii; 

- să aranjeze hainele, cărțile, jucăriile în 

dulap în stil propriu. 

 

Executarea 

comenzilor 

atunci când 

este asistat 

fizic și 

verbal 

Explicația; 

Demonstrația; 

Jucării; 

Haine; 

Rechizite. 
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1.7. Plan de intervenție personalizat ilustrat prin tehnici inovative de 

educație 

 

Profesor Laura Eleonora Chițu, 

Școala Profesională Specială SAMUS Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Migrația părinților reprezintă un fenomen social al României secolului XXI cu care se 

confruntă foarte mulți copii  și care are un impact negativ asupra comportamentului, educației 

și dezvoltării acestora. Este extrem de important să le  identificăm nevoile, problemele şi 

dificultăţile lor, toate acestea fiind un punct de plecare pentru dezvoltarea celor mai potrivite 

tipuri de servicii/ instrumente destinate categoriei în cauză. Noi  dascălii, ne implicăm în 

identificarea tuturor problemelor cu care acești copii se confruntă şi pe baza nevoilor și 

problemelor identificate dezvoltăm şi furnizăm intrumente/servicii speciale. În acest sens vă 

propun un model de structură a unui plan de intervenție personalizat pentru un elev din clasa 

mea care se află într  o atfel de situație, respectiv mama este la muncă în Italia de 5 ani de 

zile, timp în care nu a văzut-o decât prin intermediul tehnologiei moderne (via skype). 

Planul de intervenție personalizat, denumit pe scurt (P.I.P.) este un instrument de 

planificare și coordonare extrem de util, ce vizează intervenții de natură să asigure învățarea 

și dezvoltarea, ca răspuns la cerințele multiple și complexe ale copilului. Este un document 

de lucru elaborat pentru a sprijini copilul în învățare, identificând  dificultățile de învățare 

existente și avansând  modalitățile concrete de intervenție în vederea depășirii acestora și 

atingerii unor scopuri de  învățare și dezvoltare propuse. 

PIP-ul se întocmește pentru orice copil care are cerințe educaționale speciale. Ținând 

cont de, varietatea dificultăților de învățare ce se referă la copiii care prezintă un anumit 

handicap, profesorul trebuie să adapteze metodele, cerințelor lor, abordând metode 

individualizate.  

Fiecare copil este înzestrat cu calități și defecte care prin măiestria profesorului pot fi 

transformate prin învățare în puncte tari/slabe. Tehnicile de învățare utilizate trebuie să aibă 

ca scop dobândirea unor comportamente/deprinderi de viață. 

În realizarea acestui plan de intervenție personalizat  am apelat la o tehnică inovativă în 

educație pentru stimularea unui comportament prin tehnica teatrală. 
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Structura planului de intervenție 

(imaginea de ansamblu). 

1. DATE DESPRE SUBIECT: 

Inițialele numelui și prenumelui –  L.T.D 

Vârsta cronologică – 17 ani și 11 luni 

Sexul  – M 

Ciclul de învățământ – profesional special 

Date familiale de bază – Elevul este în clasa a XI-a și provine dintr-o familie 

monoparentală prin divorț.  Se află în grija  bunicii materne care este foarte bolnavă, mama 

fiind la muncă în Italia.  

2. DATE DESPRE PROBLEMA IDENTIFICATĂ (OPERAȚIONALIZAT): 

L.T.D este singurul elev din clasă care are deficiență de auz și un ușor retard mintal. 

Este o fire introvertită și trece printr-o perioadă dificilă, fiind îngrijorat de starea de sănătate  

a bunicii.  

Această stare de fapt afectează relația sa cu colegii de clasă. După vizitele săptămânale 

în cadrul familiei cu greu este convins să se întoarcă la școală. Intenționează să abandoneze 

școala. 

3. DATE DESPRE CAUZE: 

Individuale (de la medic): Elevul  are un diagnostic pus de clinicieni: hipoacuzie 

neurosenzorială profundă bilaterală congenitală și un ușor retard mintal. 

Relaționale: Relații armonioase cu bunica maternă și sora lui mai mică, iar cu colegii 

are relații tensionate. Cu mama vorbește destul de rar pe skype. 

Dependente de context: Nevoie de socializare. Este retras. Lipsa mediului familial, 

suferă foarte mult pentru lipsa mamei. Comunicarea cu dirigintele doar în situații limite. 

4. STABILIREA OBIECTIVELOR: 

- pe termen lung: Creșterea capacității de comunicare și a gradului de sociabilitate; 

- pe termen mediu: Responsabilizarea și dezvoltarea spiritului de inițiațivă, de 

întrajutorare. 

- pe termen scurt: Stabilirea tehnicii de lucru. Stimularea comunicării interpersonale.  

5. ALEGEREA UNEI TEHNICI INSPIRATE DIN TEORIILE NARATIVE: 

Stimularea prin tehnici teatrale  

Teatru - ”Adolescentul în impas” 

Scopul principal al utilizării acestei metode de stimulare este de a utiliza tehnicile 

teatrale în vederea îmbunătăţirii comunicării între L.T.D. şi colegii de clasă. 
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                            ADAPTAREA TEHNICII LA SPECIFICUL CAZULUI: 

Adolescentul în impas 

piesă într-un act 

Personaje: 

– RAREȘ - adolescentul 

– Bunica adolescentului 

– SANDA – eleva 

– BOGDAN – elev 

– Diriginta clasei 

SCENA I 

(dialogul are loc la domiciliul lui Rareș – dialog mimico-gestual) 

Rareș – (așezat pe marginea patului lângă bunica lui ) - Mamă eu vreau să am grijă de 

tine și n-am să mai merg la școală. Știi, am să-mi găsesc ceva de muncă și pot sta mai mult 

cu tine să te ajut. 

Bunica – (lungită în pat și făcând grimase de durere) – Dragul meu, am mai discutat 

problema asta. Nu sunt într-o situație foarte disperată. Te rog nu abandona școala, pentru 

că practic îmi dai o grijă în plus. O să vină vremea când, nu numai că nu poți să mă îngrijești, 

dar nici tu nu ai cum să te întreții, pentru că nu vei avea nici o calificare,iar mama-ta nu știu 

dacă se va mai întoarce la voi. 

Rareș – Dar bunică, cum ai să te descurci cât timp voi fi la școală? 

Bunica – Nu-ți face griji. Am să o rog pe mătuș-ta Lenuța, până vine sora ta de la 

școală, să mai trecă pe la mine. Dragul meu, să nu faci prostia să te lași de școală! 

Rareș, cu ochii înlăcrimați, se îmbracă, își ia rucsacul, își îmbrățișează bunica și iese 

din casă. 

SCENA A II-A 

(scena se petrece în sala de clasă, la ora de dirigenție, dialogurile sunt interpretate și 

prin limbaj mimico-gestual de către dirigintă) 

Diriginta – (vorbind și traducând simultan în limbaj mimico-gestual) - Dragii mei, 

astăzi vreau să vă prezint o situație ipotetică, o situație de viață, în care dacă v-ați afla cum 

ați proceda, ce soluție ați găsi pentru a ieși din impas. Este vorba despre o tânără, care nu 

are tată, are un frate mai mic, iar mama este plecată la muncă în Italia, iar bunica ce o 

îngrijește este grav bolnavă. Ea învață la o scoală, departe de casă, unde stă la internat de 

luni până vineri. Cum ați proceda ca să continuați să urmați cursurile, dar în același timp să 

vă ajutați și bunica. 
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SANDA- Am o prietenă în această situație, care mi-a cerut ajutorul. Am sfătuit-o să-i 

spună situația dirigintei ei, poate obține bilet de voie pentru câteva ore pe zi, s-o lase să 

muncească undeva , cu contract de muncă, iar eu m-am oferit să ne facem temele împreună. 

BOGDAN – Doamna dirigintă, cred că mai este o soluție. Cred că poate apela și la 

colegi. Poate nu toți vor putea, dar cred că sunt dintre ei unii care pot merge la sfârșit de 

săptămână să-l ajute la treburile casei, astfel încât, în cursul săptămânii bunicii, să-i fie mai 

ușor. 

Diriginta – Sunt de acord cu voi. Soluții se găsesc, atunci când găsim tăria de a ne 

destăinui celor care ne inspiră încredere și care se dovedesc a fi de încredere. Sigur că acolo 

unde colectivul este unit, așa cum sunteți voi, sunt sigură că, dacă s-ar ivi o situație de genul 

acesta voi veți da o mână de ajutor. 

SCENA A III-A 

(după orele de curs, în cabinetul de matematică) 

Se aude un ciocănit în ușă. 

Diriginta – Intră! (se aude un nou ciocănit. Diriginta deschizând ușa îl vede pe Rareș. 

Urmează un dialog mimico-gestual) – Intră Rareș, ce s-a intâmplat? Ia loc. 

RAREȘ – Doamna dirigintă, știți eu sunt într-o situație asemănătoare cu cea de care 

am vorbit la dirigenție. Bunica mea este grav bolnavă și eu cred că n-am să mai pot veni mult 

la școală, deși ea nu vrea să mă las de școală. Mama nu mai dă niciun semn de viată, nu ne 

mai trimite bani și ne decurcăm tare greu. 

Diriginta – Bunica ta are dreptate. Tu ești un elev cu rezultate  bune la învățătură și ai 

să fii un bun meseriaș. Este foarte important pentru tine, pentru viitorul tău și pentru familia 

ta, ca tu să ai o meserie. Trebuie să te gândești că, la rândul tău vei avea și tu o familie. Uite 

cum procedăm. Am să mă interesez unde ai putea să muncești câteva ore pe zi și, ca să nu 

întâmpini greutăți la ore, acolo unde crezi că nu ai parcurs toată materia predată, am să rog 

profesorul respectiv să te ajute. Vrei să discutăm situația ta cu colegii de clasă? 

RAREȘ – Nu, nu, nu. 

Diriginta – Bine, cum dorești. Cred că poți obține ajutor și din partea lor. Dacă te 

răzgâdești, te rog să-mi spui. 

RAREȘ – Vă mulțumesc! Acum plec. 

Diriginta - Bine. Ne vedem mâine. 

7. MODALITAȚI DE EVALUARE A REUȘITEI INTERVENȚIEI (RAPORTAREA 

LA OBIECTIVE): 

 L.T.D. a început să vorbească despre problema lui; 
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 Înțelege că nu-și poate rezolva singur problemele și cere ajutorul  colegilor și 

dirigintei; 

 A prins încredere în sine că poate trece peste acest impas. 

Acest plan de intervenție aplicat elevului cu deficință de auz a dat rezultatele scontate. 

Mai mult decât atât, elevii au avut o contribuție subtanțială la atingerea obiectivelor propuse. 

Recomand această modalitate de intervenție fiind un exemplu de bună practică care 

trebuie să se regăseacă în portofoliul unui profesor. Important este să îi surprindem rostul, să 

îl respectăm, completăm şi să-l adaptăm elevului nostru. 

 

Bibliografie: 

Platforma ARCI- Cursuri online 
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1.8. Importanţa inteligenței emoționale în educarea elevilor cu CES 

 

Profesor psihopedagog Cordoș Floarea,  

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

De câte ori ne exprimăm nevoile, dorinţele, sentimentele, luăm o decizie importantă, ne 

împrietenim, negociem, ne cerem drepturile, ne spunem părerea, , socializăm, ne motivăm, 

trecem printr-o perioadă stresantă,sau muncim alături de colegii noştri, ne folosim (sau nu!) 

inteligenţa emoţională. 

Inteligenţa emoţională este cea care ne poate asigura reuşita în viaţă deorece dacă ştim 

cum să ne gestionăm emoţiile în situaţii stresante, dacă ştim cum să comunicăm cu ceilalţi în 

mod adecvat (fără agresivitate sau  fiind pasivi), dacă ştim că avem posibilitatea de a ne alege 

modul în care gândim pentru a ne motiva, atunci vom obţine succesul. 

Inteligenţa emoţională poate fi educată, şi este bine să începem chiar din primii ani de 

viaţă ai copilului. Putem face acest lucru prin: 

 modelul de comportament pe care îl oferim ca părinţi, cadre didactice şi prin metodele 

de educaţie pe care le folosim; 

 înscrierea copilului la diverse ateliere de dezvoltare personală, conduse de persoane 

avizate; 

 Prin intermediul jocurilor şi poveştilor special create în acest scop; 

Jocurile pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la copii în special la cei cu CES 

(cerințe educative special) descrise mai jos vor oferi părinţilor și profesorilor instrumente 

simple şi eficiente, şi pot deveni o alternativă mult mai utilă a jocurilor clasice. Ele pot fi  

adaptate oricărei vârste,  depinde doar de imaginaţia adulţilor! 

1. Cum te simţi astăzi? (activitate pentru identificarea emoţiilor):se realizează 

împreună cu copilul/ grup de copii prezentând o carte cu imagini sau un poster cu diferite feţe 

ce exprimă emoţii diverse (lista emoţiilor de bază o prezint mai jos). Feţele se pot decupa din 

reviste, ziare, sau se pot desena şi se lipesc într-un caiet sau pe o coală mare de hârtie. În timp 

ce realizaţi acest lucru îl întrebaţi pe copil ce emoţie crede el că reprezintă o faţă sau alta, şi 

poate să redea chiar el o emoţie la alegere. Putem lăsa copilul să realizeze, din când în când, în 

jurnal, un colaj cu astfel de feţe, în funcţie de cum se simte în acea zi sau în săptămâna ce a 

trecut. 
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Acest exerciţiu simplu îi va dezvolta copilului nostru abilitatea de a identifica şi înţelege 

mai bine stările emoţionale ale celor din jur, interpretând mai uşor limbajul corpului sau al 

feţei.  De asemenea, se va obişnui să-şi identifice stările emoţionale prin care trece, şi prin 

realizarea acestei  activităţi creative se va elibera de emoţiile negative, își crește stima de sine 

și va gândi și acționa pozitiv. 

Tabelul emoţiilor: 

Emoţii fundamentale Emoţii opuse 

Bucurie Tristeţe 

Încredere Dezgust 

Frică Mânie 

Surpriză Anticipaţie 

  

  

  

  

 

2. Cărţi de joc cu emoţii:  Se realizează un pachet de cărţi de joc cu chipuri, decupate 

din reviste sau imprimate, ce exprimă diverse emoţii. Se folosesc pentru aceeaşi emoţie (ex. 

tristeţe) chipuri de copii, femei, bărbaţi, astfel încât să avem mai multe cărţi de joc ce exprimă 

acelaşi tip de emoţie. Cărţile de joc se pot lamina, sau lipi pe cartonaşe, pentru a fi mai 

rezistente. Cu aceste cărţi putem desfăşura mai multe activităţi, cum ar fi: 

 Să grupăm împreună cu copilul toate cartonaşele ce exprimă acelaşi tip de emoţie; 

 Să extragem, pe rând, câte un cartonaş din pachet şi să mimăm emoţia extrasă; 

 Să extragem o carte de joc şi să povestim o situaţie în care am trăit acea emoţie; 

 Alcătuim încă un set de cartonaşe ce descriu fiecare câte o situaţie care ar putea provoca 

diferite emoţii. Apoi copilul va potrivi cărţile de joc cu emoţii cu cele ce reprezintă 

situaţiile respective. Exemple de situaţii: 

 Cineva primeşte un cadou 

 O persoană fuge de un pericol 

 Eşti călcat pe picior sau te loveşti 

 Ţi-a căzut îngheţata pe care tocmai ai primit-o 

 Turnul de cuburi pe care l-ai construit este dărâmat de un coleg 

 Nimeni nu vrea să se joace cu tine la (şcoală) 
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 Eşti lăudat de toţi colegii de şcoală pentru o reuşită 

 Cineva îţi ia un obiect preferat fără să-ţi ceară voie 

3. Să ghicim emoţiile celorlaţi: în clasă sau când ieșim cu copiii în parc, la magazin, pe 

stradă  putem să ne distrăm ghicind împreună ce simt oamenii privindu-le mimica feţei, mersul 

sau gesturile şi postura corpului, sau ascultând tonul vocii. Putem să-i întrebăm pe copii: “cum 

arată faţa acelui om?” sau “Ascultă-i vocea, cum crezi că se simte?”, sau “uite cum îşi ţine capul 

aplecat acea femeie şi merge foarte greu/încet, ce crezi că simte?”, etc. 

4. Nu sunt de acord cu tine 

Gândirea critică și autonomă, precum și capacitatea de a argumenta o afirmație, sunt 

competențe de bază la orice vârstă, ce pot fi antrenate cu succes în copilărie. 

Jocul Nu sunt de acord cu tine presupune adresarea unor întrebări care fac referire la 

preferințele personale ale copilului. De exemplu, îi putem adresa întrebarea “Ce carte ai citit 

recent și ti-a plăcut?”, iar el va răspunde, poate, “Rățușca cea urâtă” sau o altă întrebare 

referitoare la o activitate plăcută și preferată de copil. Pasul următor este să încercați să-l 

provocați cu un răspuns care să-i contrazică punctul de vedere: “Este o carte mai puțin reușită, 

nu înteleg de ce ți-a plăcut”, sau cum te îți place să te joci la calculator, sau să pictezi o floare. 

Sarcina copilului este să încerce să argumenteze de ce o consideră o carte bună. 

Indiferent de întrebare, jocul îi învață pe copii să-și apere punctul de vedere și să învețe 

să-și argumenteze opiniile, să fie motivate, creative și sigur pe el. 

5. Inventatul de povești 

Acest joc este foarte eficient în dezvoltarea imaginației. Scopul este să oferiți copilului 

un set de termeni aparent fără nicio legătură între ei și să-l provocați să inventeze o poveste care 

să îi conțină. De exemplu: pădure, roată, ceai, mașină, val, lună, invidie, blană, tavan și zăpadă. 

Vă va surprinde cât de inspirat, amuzant și creativ poate fi un copil care acceptă provocarea! 

6. Jocul complimentelor 

Acest joc se adresează unui grup de copii, o clasă de copii așezați în cerc. Fiecare jucător 

trebuie să spună câteva cuvinte frumoase copilului de lângă el, privindu-l în ochi. Copilul care 

primește complimentele, cuvintele frumoase  trebuie să își manifeste recunoștința și să facă 

același lucru următorului copil de lângă el. Dacă este nevoie, se intervine cu exemple ajutătoare, 

oferind complimente, cuvinte magice copilul care începe jocul. Exprimarea în cuvinte a 

aprecierii pentru cei din jur este o artă, ce poate fi deprinsă de la vârste fragede, copii își dezvoltă 

empatia, recunoștința și inteligența emoțională. 

Antrenând potrivit acest gen de comunicare, copilul va caștiga încredere în el, îi va crește 

stima de sine și îi vor spori șansele să fie înțeles și respectat de ceilalți. 
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În multe situații din viața de zi cu zi, ni se cer aptitudini de inteligență emoțională și poate 

mai puține de inteligență academică. Un IQ ridicat nu este o garanție de prosperitate și fericire. 

Aptitudinile emoționale bine dezvoltate determină cât de bine ne putem folosi de talentele 

pe care le avem, inclusiv de inteligența pură( IQ). Și atunci, dacă  inteligența emoțională este 

atât de importantă și atât de necesară în viața noastră, de ce să nu o antrenăm de mici, astfel 

încât copiii  să fie cât mai pregatiți și mai conștienți de capacitățile și aptitudinile lor, dar mai 

ales să știe să le folosească adecvat. Aici intervine educația bazată pe inteligența 

emoțională. Elevii învață să-și recunoască și să-și gestioneze emoțiile, să le transpună în vorbe 

și să le folosească în avantajul lor, consolidând relații autentice cu sine și cu cei din jur. 
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1.9. Modele explicative privind competenţele necesare înţelegerii lecturii 

                                                                                     

   Profesor psihodiagnoză  Preda Oana,  

Şcoala Gimnazială Specială-CRDEII, Cluj-Napoca, jud Cluj 

 

1. Introducere 

La nivel European, testele PISA evidenţiază competenţele elevilor în domeniul citirii şi 

scrierii. În cercetările internaţionale referitoare la citire se utilizează termenul “literacy” (tradus 

în lucrările din limba română prin “literaţie”, deşi acest termen nu există deocamdată  în DEX). 

Literaţia se referă la nivelul de dezvoltare al competenţelor de citire şi scriere care facilitează 

înţelegerea, utilizarea şi evaluarea critică a informaţiilor din textele scrise şi citite.  

Testele PISA stabilesc trei niveluri ale literaţiei (literacy): 

a) Literaţia de bază (baseline literacy), respectiv alfabetizarea necersară citirii şi 

scrierii: cunoaşterea literelor, cuvintelor şi structurii textului. 

b) Literaţia funcţională (functional literacy) vizează abilitatea de a citi, scrie şi înţelege, 

ceea ce îi permite persoanei să funcţioneze în şcoală şi în societate. 

c) Literaţia multiplă (multiple literacy) reprezintă capacitatea persoanei de a folosi 

competenţele de lectură, scriere, înţelegere şi de realizare a conexiunilor pentru a produce, 

interpreta şi evalua critic informaţia citită sau scrisă.   

În ciclul primar, în clasa pregătitoare, clasa a II-a şi a III-a, elevii trebuie să atingă nivelul 

1 şi nivelul 2 al literaţiei, formându-şi competenţele pentru literaţia de bază şi literaţia 

funcţională, iar începând din clasa a IV-a şi mai ales în ciclul gimnazial să atingă nivelul 

literaţiei multiple (Compétences clés. https://ec.europa.eu...Education). 

2. Modele ale procesului de înţelegere a lecturii 

Lectura este un proces interactiv de decodificare sau construire a sensului textelor citite 

care se realizează în trei etape: înaintea lecturii (prepararea lecturii), în timpul lecturii (elevul 

urmăreşte firul ideilor pentru a înţelege textul) şi după lectură (demonstrarea comprehensiunii 

lecturii prin aprecierea textelor citite în privinţa ideilor extrase).  

Pentru analiza procesului de înţelegere a lecturii, unii cercetători (Cain, 2012) arată că 

trebuie să surprindem interacţiunile dintre cititor, text şi contexte (tabelul I ). 

Tabelul I 

Interacţiuni în procesul de înţelegere a lecturii 

CITITOR : TEXT: CONTEXTE: 

https://ec.europa.eu...education/
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Structuri şi procese: 

- cognitive; 

- afective; 

- motivaţionale. 

Intenţia autorului; 

Structura textului; 

Conţinutul textului. 

 

- psihologice; 

- sociale; 

- fizice. 

 

În toate modelele explicative privind înţelegerea citirii (Goigoux, Cèbe, 2006 ; Irwin, 

2007; Godbout, Turcotte şi Giguère, 2016) se porneşte de la premisa că decodificarea sensului  

cuvintelor, a diferitelor sintagme şi cunoaşterea semnificaţiei lor în contexul propoziţiilor şi 

frazelor reprezintă un aspect esenţial al înţelegerii textului citit. De asemenea, un rol important 

în procesul de înţelegere a lecturii îl are metacogniţia şi diferitele tipuri de inferenţe. O abordare 

a procesului de înţelegere a lecturii se poate baza pe inferenţele  precizate cu ajutorul 

referenţialului propus de Bianco şi Coda (2002). Inferenţele cu impact asupra înţelegerii lecturii 

de către elevi sunt următoarele: 

a) Inferenţele lexicale – cu ajutorul sinonimelor, a morfologiei sau a contextului – permit 

sesizarea sensului unui cuvânt necunoscut sau unei sintagme necunoscute. Procesele implicate 

conduc la înţelegerea frazei, la stabilirea legăturilor între propoziţii şi a legăturilor între fraze.  

b) Inferenţele pragmatice depind de nivelul şcolarizării. Pe baza unui proces de elaborare, 

elevului i se cere să pună în relaţie cunoştinţele personale şi informaţiile textului. 

c) Inferenţele logice vizează abilităţile elevilor de a valorifica informaţiile furnizate de 

text pentru a face deducţii referitoare la o posibilă consecinţă a acţiunilor personajelor, 

valorificând informaţiile furnizate de text. 

Optimizarea înţelegerii lecturii are la bază analizarea gradului de funcţionare a proceselor 

implicate (Glasson, 2007; Donohue, 2012), după cum rezultă din tabelele II şi III. 

 

Tabelul II. 

Procese şi abilităţi implicate în înţelegerea lecturii 

Procese implicate în 

înţelegerea lecturii 

Abilităţi necesare 

Înţelegerea frazei Înţelegerea cuvintelor şi sintagmelor  noi 

Înţelegerea cuvintelor de substituţie din frază (inferenţe 

anaforice)  

Conştientizarea legăturilor 

între fraze 

Inferenţe cauzale 

Inferenţe anaforice 

Reprezentarea globală a 

textului  

Înţelegerea structurii textelor curente 

Găsirea ideii principale explicite şi formularea ideii 

principale implicite 

Exercitarea metacogniţiei Capacitatea de a face predicţii 

Controlul gradului de înţelegere a lecturii 

Elaborarea semnificaţiei 

textului  

Activarea cunoştinţelor  

Capacitatea de a face predicţii 
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Realizarea inferenţelor cauzale 

 Interpretarea şi evaluarea critică a informaţiilor citite. 

 

Tabelul III. 

Grila de analiză a abilităţilor implicate în înţelegerea lecturii  

Capacitatea de a face predicţii: elevul trebuie să survoleze textul şi să se intereseze de 

indicii vizuali pentru a repera ceea ce cunoaşte sau să caute informaţiile cerute de sarcină. 

Capacitatea de recunoaştere a structurii textului: utilizarea structurii textului îi permite 

elevului să identifice intenţia autorului şi să înţeleagă mai bine organizarea ideilor. Pe baza 

recunoaşterii structurii textului, elevului îi va fi mai uşor să caute cuvintele de legătură 

adecvate, să interpreteze subtitlurile şi să se orienteze pentru căutarea informţiilor în text. 

Extragerea unei idei principale explicite şi formularea unei idei principale implicite: 

Elevul învăţă ce este o idee principală. Formularea unei idei principale presupune excluderea 

informaţiilor superflue şi generalizarea unei idei utilizând cuvintele adecavte. 

 

Elaborarea unei inferenţe anaforice: Elevul trebuie să  dea sens cuvintelor de substituţie 

(anaforice) după o gradare a dificultăţilor.  

Elaborarea unei inferenţe cauzale: Elevul este invitat să formuleze inferenţele combinând 

informaţiile din text care nu sunt legate în mod implicit între ele. 

Capacitatea de realizare a inferenţelor lexicale: 

 Elevul descoperă modalitatea de a da sens cuvintelor cu ajutorul contextului. 

Elevul învaţă să dea sens cuvintelor utilizând morfologia.  

         

Pentru a extrage ideea principală explicită sau implicită dintr-un text, elevul trebuie să fie 

capabil să înţeleagă în mod individual frazele paragrafului şi legăturile dintre ele. Reprezentarea 

textului global este un proces asociat capacităţii de degajare a ideii principale explicite şi a celei 

implicite. Înţelegerea lecturii reprezintă o finalitate a literaţiei multiple, elevul dobândind 

competenţele necesare pentru  a interpreta şi evalua critic informaţia citită.  
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1.10. Diminuarea deficitelor cognitive pe baza abordărilor neuropsihologice 

 

Profesor  logoped  Preda Vasile Radu, 

Şcoala  Gimnazială Specială-CRDEII, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

1. Introducere 

 

În ultimii ani, pentru optimizarea metodologiei psihopedagogice care vizează 

compensarea, reabilitarea funcţională şi demersurile formative destinate elevilor cu dizabilităţi 

intelectuale sau cu disficultăţi specifice de învăţare s-au implicat tot mai mulţi cercetători din 

domeniul neuropsihologiei cognitive (Seron, 1997; Flessas şi Lussier (2001). Astfel, 

beneficiind de noile tehnici de investigaţie (imageria cerebrală) s-au fructificat datele ştiinţifice 

ale neuroştiinţelor în interpretarea tulburărilor şi au fost elaborate noi practici reeducative mai 

eficiente. Reeducarea funcţiilor cognitive se bazează în principal pe intervenţiile de natură 

psihologică şi psihopedagogică (de exemplu, terapie psihomotorie, cognitivă,  logopedică etc.)  

Teoriile şi practicile neuropsihologice şi cognitiviste îşi propun ameliorarea funcţionării 

cognitive a elevilor care prezintă dizabilităţi intelectuale sau tulburări specifice de învăţare. 

Curentul cognitivist se diferenţiază în mod clar de abordările empirice fără suport teoretic, 

propunându-şi ca înainte de aplicarea diverselor terapii psihologice şi psihopedagogice să se 

realizeze o analiză fină şi comprehensivă a tulburărilor. Pe termen lung, punctul forte al acestui 

curent rezidă în elaborarea unei logici reeducative care să se articuleze cu interpretarea 

ştiinţifică teoretică şi practic-aplicativă a metodologiei psihopedagogice. 

 

2. Aplicaţii ale neuropsihologiei cognitive în domeniul psihopedagogiei  

 

Cea mai mare parte a modelelor “arhitecturii cognitive” descriu funcţionarea mintală 

utilizată în neuropsihologie, pe baza ipotezei  modularităţii.  Prin aceasta se presupune, pe de o 

parte, că funcţionarea cognitivă  poate fi disociată într-un anumit număr de sub-domenii, care 

prezintă fiecare o oarecare autonomie de funcţionare (macro-modularitate) şi, pe de altă parte, 

că în interiorul unui sistem cognitiv dat există diferite sub-componente, fiecare dintre ele 

îndeplinind un aspect particular al tratării informaţiei (micro-modularitate). Modularitatea 

tratărilor informaţionale este şi  în funcţie  de  activitatea  cognitivă  luată  în  considerare.  
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Pentru a înţelege mai bine relaţiile existente între stilul cognitiv şi modul de învăţare al 

copiilor cu dificultăţi de învăţare, Lussier şi Flessas (2001) au elaborat un model al învăţării cu 

patru cadrane cu specificarea modalităţilor de tratare a informaţiillor. Aceste cadrane cuprind 

date despre cunoştinţele verbale şi nonverbale care necesită o prelucrare secvenţială sau 

simultană.  

Cu ajutorul acestui model se poate observa la care dintre obiectele de studiu un anumit 

elev prezintă dificultăţi. Chiar şi în cadrul aceleiaşi materii de studiu se pot observa care 

cunoştinţe sunt mai dificil de achiziţionat. 

În cazul achiziţionării scrisului şi cititului, este important să se identifice sectoarele 

deficitare care se pot situa la nivelul diferitelor procese şi funcţii cognitive (tabelul I).  

        Tabelul I. 

Procese şi funcţii cognitive secvenţiale sau simultane implicate în citire şi scriere 

 

 VERBAL NONVERBAL 

S
E

C
V

E
N

Ţ
IA

L
 

 Memorarea vocabularului didactic 
(termeni specifici, nume proprii, 

conjugări). 

 Cunoaşterea regulilor codului 
gramatical (oral şi scris). 

 Stăpânirea corespondenţei grafem-
fonem, analiza sunetelor din 

cuvânt. 

 Redactarea textelor informative şi 

detaliate. 

 Înlănţuirea logică şi cauzală. 

 Citire: 
- Identificarea informaţiilor în 

citirea rapidă. 

 Scriere: 
- Caligrafia şi prezentarea 

îngrijită; 

- Automatizarea scrierii cursive. 

S
IM

U
L

T
A

N
 

 Căutarea de legături cu 
cunoştinţele anterioare (reţele de 

informaţii). 

 Extragerea ideilor principale dintr-
un text. 

 Înţelegerea metaforelor, a sensului 
figurat al cuvintelor, evocarea 

imaginilor mintale. 

 Redactarea rezumatelor. 

 Crearea de texte ludice şi 
imaginare. 

 Stăpânirea ortografiei. 

 Citire: 
- Înţelegerea şi anticiparea cu 

ajutorul datelor vizuale: 

fotografii, desene, tablouri. 

 Scriere: 
- Aportul experienţei anterioare, 

a memoriei vizuale pentru 

îmbogăţirea descrierii. 

 

 

 

Automatizarea decodificării prin stăpânirea codului grafo-fonetic se face cu ajutorul 

prelucrării secvenţiale verbale, având loc datorită memoriei de lucru auditive şi datorită 

capacităţii de descompunere mintală a succesiunii sunetului în cuvânt. Acest proces necesită şi 

utilizarea abilităţilor de prelucrare secvenţială nonverbală, ca de exemplu coordonarea oculo-
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motorie şi capacitatea de stabilire a ordinii corecte a literelor în cuvânt sau a cuvintelor în 

propoziţii şi automatizării secvenţelor gestuale necesare pentru transcrierea lor grafică. 

Copiii care preferă prelucrarea simultană au iniţial dificultăţi la învăţarea corespondenţei 

literă-sunet şi a regulilor de scriere şi citire, dar performanţele lor şcolare se pot îmbunătăţi 

ulterior, datorită capacităţii lor de sinteză şi de integrare a informaţiilor. 

Prelucrarea simultană verbală începe doar atunci când cel care scrie sau citeşte este 

capabil să recunoască global un cuvânt. Tot tratarea simultană îi permite cititorului să înţeleagă 

ceea ce citeşte, atunci când el dobândeşte capacitatea de a relaţiona unităţi de informaţie din ce 

în ce mai mari (cuvinte, grupuri de cuvinte, propoziţii, paragrafe, capitole). Această abilitate de 

prelucrare simultană este obligatorie pentru ca cel care citeşte să poată extrage ideile principale 

dintr-un text, să facă un rezumat sau să dea un titlu. Procesările simultane nonverbale sunt 

importante pentru bogăţia evocărilor mintale şi emoţionale care au loc în timpul lecturii. 

În activităţile logopedice personalizate, pentru ameliorarea capacităţii de denumire a 

unor imagini şi pentru dezvoltarea vocabularului elevilor din clasa pregătitoare cu dizabilităţi 

intelectuale sau cu tulburări specifice de învăţare se pot utiliza procedeele menţionate  mai jos: 

• indicare  fonemică sau grafemică: în caz de dificultate în modalitatea orală, se prezintă 

prima silabă sau primul fonem al cuvântului căutat; în modalitatea scrisă, se prezintă primele 

litere; 

• indicare semantică: se furnizează o informaţie a sensului legat de ţintă, de exemplu, 

pentru imaginea unui fierăstrău, se semnalează că este vorba de o unealtă,  care serveşte la tăiat, 

sau se pot prezenta asoceri semantice ca: lemne, pădure etc.  

• repetarea cuvântului: se furnizează răspunsul aşteptat şi se cere pacientului să îl 

reproducă, la rândul său; 

• prezentarea unei fraze lacunare, care trebuie completată de pacient cu cuvântul căutat. 

Aceste procedee diverse pot fi comparate în mod sistematic cu altele, pentru a se stabili 

eficacitatea  lor.  

În cazul matematicii, pot fi identificate o serie de procesări ale informaţiilor verbale sau 

nonverbale care necesită prelucrarea secvenţială sau simultană. 

Ca şi în cazul citirii şi scrierii, prelucrarea de informaţii se poate face predominant 

secvenţial sau predominant simultan. Copiii care reuşesc prelucrarea secvenţială, dar au 

dificultăţi în procesarea simultană, vor învăţa cifrele, corespondenţa acestora cu numele, dar 

vor avea dificultăţi pe măsură ce rezolvarea de probleme se va baza din ce în ce mai mult nu 

doar pe folosirea directă a unor algoritmi, ci pe integrarea şi corectarea datelor obţinute din mai 

multe surse de informaţie. Cei care au o mai bună folosire a mecanismelor de prelucrare 
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simultană vor avea dificultăţi în achiziţionarea cifrelor şi a operaţiilor elementare, dar vor reuşi 

mai bine atunci când complexitatea sarcinilor va creşte. 

 

 VERBAL NONVERBAL 

S
E

C
V

E
N

Ţ
IA

L
 

 Memorarea cifrelor şi a semnelor 
matematice. 

 Memorarea operaţiilor elementare. 

 Orientarea în spaţiu, seriere, 

reversibilitate. 

 Stăpânirea algoritmilor. 

 Rezolvarea de probleme în etape 
succesive. 

 Operaţii simple cu numere şi 
fracţii. 

 Reguli algebrice. 

 Exactitatea măsurărilor. 

 Prezentarea îngrijită a calculelor şi 
operaţiilor. 

  
S

IM
U

L
T

A
N

 

 Rezolvarea de probleme cu 

ajutorul reprezentării vizuale a 

situaţiilor. 

 Relaţionarea datelor problemei cu 
cele prezentate sub formă de 

scheme, diagrame, grafice. 

 Dispoziţia spaţială a calculelor 

complexe. 

 Rezolvarea problemelor de geometrie 
plană şi în spaţiu pe baza 

reprezentărilor. 

 Înţelegerea prin încercări concrete. 

 

Pentru compensarea deficienţei procesărilor simultane la subiecţii care au tendinţa de a 

procesa predominant secvenţial, se pot încerca următoarele metode: 

 Descompunerea materialului care trebuie asimilat în etape succesive. Propunerea pentru 

fiecare nivel a unor unităţi progresive, trecerea de la un nivel la altul făcându-se doar după 

ce nivelul a fost parcurs şi reuşit de elev şi atenţionarea acestuia asupra desfăşurării în 

timp a proceselor; 

 Stimularea verbalizării etapelor de derulare a activităţii, ordonarea şi numerotarea etapelor 

care trebuie parcurse (prima, a doua); 

 Prezentarea desenelor ajutătoare în ordine, fiecare ilustrând un singur aspect, pentru a 

facilita reamintirea ordonată a etapelor de desfăşurare a activităţii cu ajutorul memoriei 

vizuo-secvenţiale; 

 Repetarea diferitelor modele pe activităţi similare până când are loc automatizarea 

desfăşurării acţiunilor şi atenţionarea subiectului asupra similitudinii situaţiilor, pentru 

dezvoltarea capacităţii de generalizare; 

 Stimularea elevului în dobândirea unei vederi de ansamblu asupra procedeelor învăţate şi 

generalizarea lor la situaţii similare. 
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Pentru compensarea deficienţei procesărilor secvenţiale la subiecţii care au tendinţa de 

a procesa predominat simultan, sunt utile următoarele demersuri: 

 Se propune copilului, înainte de învăţarea propriu-zisă, un material ajutător sau o situaţie 

concretă pentru a-i permite să facă legătura între lecţia nouă şi cunoştinţele sale anterioare; 

 Prezentarea unei imagini generale a materialului care trebuie învăţat, punând accent pe 

obiectivul final avut în vedere; 

 Insistarea pe detaliile importante care nu trebuie neglijate şi asupra etapelor a căror 

succesiune este indispensabilă pentru coerenţa rezultatului final; 

 Stimularea rezervării de timp pentru elaborarea unui plan de acţiune care să respecte 

exigenţele sarcinii şi verificarea acestuia înainte de punerea lui în practică. 

Cunoscând aceste aspecte, se pot căuta soluţiile educative optime pentru dezvoltarea 

celor mai bune strategii cognitive cu scopul diminuării consecinţelor tulburărilor de limbaj, a 

dispraxiilor, a tulburărilor de atenţie, a dificultăţilor de învăţare. Psihopedagogii vor putea 

acţiona în funcţie de stilul cognitiv al fiecărui copil, lucrând pe două planuri: a) stimularea 

dezvoltării domeniului deficitar (respectiv procesarea secvenţială sau simultană); b) 

stimularea compensatorie a domeniului în care copilul are abilităţi. Aceastea presupun 

adaptarea curriculară, inclusiv a materialului didactic în funcţie de nevoile copilului, ţinând 

seama de abilităţile de învăţare ale acestuia, făcându-se apel la diferite strategii didactice 

interactive. 

 

Bibliografie:  
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développementaux et de lápprentisage. Paris: Dunod. 

Seron, X. (1997). Rééducation des déficiences cognitives: perspectives théoriques 
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1.11. Dificultăţi de învăţare ale limbajului scris-citit. Metode și procedee cu 

caracter corectiv-terapeutic 

 

Profesor psihopedagog Boldor Georgiana-Cecilia-Rara, 

Școala Gimnazială Specială – CRDEII, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Dificultățile de învățare reprezintă un termen generic ce se referă la un grup eterogen de 

tulburări datorate unor disfuncții minimale ale sistemului nervos central, care se manifestă prin 

dificultăți majore în achiziționarea, utilizarea și înțelegerea limbajului, a vorbirii, scrierii, 

precum și în utilizarea abilităților matematice și a altor abilități sociale. 

Din punct de vedere psihologic, putem invoca o serie de carențe structurale care afectează 

setul de aptitudini necesar achiziționării și utilizării funcțiilor instrumentale de bază din 

domeniul limbajului oral și scris, al calcului aritmetic și al competențelor sociale. Dificultățile 

de învățare se manifestă, cu predilecție, în zona capacităților instrumentale, vorbit, scris, citit, 

efectuarea calculelor, originea acestora fiind plasată în disfuncții la nivel perceptiv și 

psihomotor, tulburări ale schemei corporale și de orientare spațio-temporală deficitară, deficite 

de atenție și motivație, întârziere în dezvoltarea limbajului( recepție, înțelegere, pronunție), 

lentoarea proceselor intelectuale. 

Unul din obiectele principale cuprinse în planul de învățământ, căruia i se acordă un 

număr mare de ore, întrucât stă la baza însușirii cunoștințelor la celelalte obiecte, este limba 

română. Obiective ca formarea deprinderilor de exprimare corectă, conștientă, expresivă și 

logică, atât în ceea ce privește forma orală, cât și cea scrisă, sunt de fapt fundamentul pe care 

se construiește activitatea de învățare. Copiii cu deficiență mintală întâmpină la această materie 

o serie de dificultăți, determinate de slaba dezvoltare a proceselor psihice, au dificultăți în a 

observa și percepe materialul datorită unei mobilități reduse și a unei capacități diminuate de 

concentrare a atenției, iar în ceea ce privește sarcinile de memorare a unor definiții, reguli, 

poezii, a succesiunii ideilor principale, au reale probleme. Ei înregistrează cu dificultate 

explicațiile profesorilor, conținutul celor citite, stabilesc greu asemănări și deosebiri, 

desprinzând cu dificultate concluzii, aflându-se deseori în situații în care exprimarea ideilor este 

imposibilă. 

Dislexia-disgrafia se manifestă la școlar prin incapacitatea de a-și însuși scrierea și citirea 

prin metode pedagogice obișnuite. Pentru ca metodele și procedeele didactice folosite în 
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predarea scris-cititului să dea rezultate, trebuie să se respecte particularitățile fonetice ale limbii 

și condițiile pedagogice care asigură învățarea conștientă a materialului.  

În formarea deprinderilor de citire, deficienții mintali întâmpină dificultăți în ceea ce 

privește tehnica citirii și înțelegerea celor citite, remarcându-se o serie de dificultăți și greșeli, 

cum ar fi omisiunea sau adăugarea literelor, a silabelor și a cuvintelor, repetarea unor litere, 

silabe, cuvinte, inversarea acestora, accentuarea greșită, înlocuirea unor elemente cu altele 

ghicite sau presupuse, ori sugerate de anumite ilustrații, citirea într-un ritm accelerat sau lent. 

Caracteristici ale limbajului la deficientul mintal întâlnim: 

Insuficiența mintală se reflectă și prin nivelul atins în vorbire. A imita limba înseamnă a 

dezvolta limbajul în contextul comunicării conștiente. Înțelegerea vorbirii depinde de doi 

factori și anume structura mintală a persoanei ce recepționează mesajul și structura mesajului 

emis. Caracteristic pentru deficientul mintal este faptul că limbajul său se dezvoltă cu întârziere 

sub toate aspectele. 

La copii, limbajul se dezvoltă în interdependență cu gândirea și în strânsă corelație cu 

mediul social. Tulburările de limbaj pot fi și rezultatul unui mediu familiar necorespunzător, în 

care însuși părinții vorbesc defectuos și nu se ocupă de evoluția și educarea limbajului acestor 

copii. 

Vocabularul copiilor cu deficiență mintală este limitat comparativ cu cel al copiilor tipici, 

predominând substantivele și verbele, cuvinte-noțiuni cu caracter mai abstract ce desemnează 

mărimea, relațiile spațiale și temporale având o frecvență redusă. Proporția foarte mică a 

adjectivelor în vorbirea acestor elevi demonstrează incapacitatea lor de a determina ceea ce este 

semnificativ, vorbirea lor fiind lipsită de coloratură stilistică, acest fenomen datorându-se în 

mare măsură și faptului că nu dețin posibilitatea de a înțelege și, mai cu seamă, de a folosi 

comparații, epitete, metafore. Utilizează în mod frecvent pronumele demonstrativ (ăsta, ăla) sau 

termeni specifici. Descriind, de exemplu, o ilustrată care înfățișează un bărbat, ei spun, că văd 

un om, în loc să specifice încadrarea acestuia conform genului. Fraza, în limbajul scris, dar și 

în cel oral, este caracterizată printr-un număr redus de cuvinte și prezintă o serie de 

agramatisme, cum ar fi lipsa de acord a verbului în număr și persoană cu subiectul, omiterea, 

deseori a acestuia sau a predicatului. În vorbirea acestor copii apar stereotipii, fiind săracă în 

informații expresive, mai ales când citesc, nerespectând pauzele impuse de semnele de 

punctuație. Atenția lor este distrasă atunci când vorbirea interlocutorului durează prea mult, mai 

ales dacă ea nu se sprijină pe un material concret. 

Formele și manifestările tulburărilor de scris-citit 

În limba română sunt o serie de manifestări în dislexo-disgrafie, care pot fi grupate astfel: 
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Grupa I – citit-scris încet, lent. Acești copii scriu și citesc extrem de încet. De multe ori, 

ei trec neobservați, pentru că scris-cititul lor este pus pe baza unui tip temperamental. Manifestă 

repulsie față de citit și întâmpină mari dificultăți la scris, paradoxal, mai ales la copierea unui 

text. Copiii ce se încadrează în această grupă înghesuie grafemele, dând impresia suprapunerii 

lor, iar în unele situații grafemele sunt inegale ca mărime și depășesc spațiul alocat.  

Grupa II – Dificultăți în corelarea complexului sonor cu simbolul grafic și în înțelegerea 

sensului convențional al simbolurilor lexiei. Acești subiecți nu reușesc să citească cuvântul ca 

întreg, ca o entitate globală, se produc întreruperi printr-o intensitate sonoră la o parte a 

cuvântului și scăderea acesteia la cealaltă parte. Dificultatea se centrează mai mult pe foneme. 

Omit cuvinte, foneme, alungiri exagerate de bucle și linii, plasare incorectă a accentului, 

contopiri. La unii apare scrisul ca în oglindă; 

Grupa III – Dificultăți în respectarea regulilor gramaticale și caligrafice. Au tendința de 

a ocoli acele propoziții sau fraze la care nu sunt siguri pe ortografierea corectă. Citesc și scriu 

fără să respecte punctul, virgula, semnul exclamării, al întrebării, linia de dialog, alungesc unele 

grafeme, unele sunt prea mari, iar altele sunt prea mici; 

Grupa IV – Omisiuni de litere, grafeme, cuvinte, acestea sunt mai frecvente la logopații 

ce prezintă tulburări de pronunție. Fenomenul apare mai rar în copierea unui text. Apare mai 

des pe fondul handicapului de intelect și a celui de auz. Are frecvență mai mare în cuvintele 

lungi, la sfârșitul cuvântului și propoziției; 

Grupa V – Adăugiri de litere, grafeme, cuvinte. Se manifestă mai ales in scris. Se asociază 

cu tulburări ale atenției și de percepție și cu exacerbări ale motricității. Grafemele sunt adăugate 

la sfârșitul cuvintelor. Pentru citit este specifică adăugarea literelor, a începutului de cuvânt, 

sau a cuvântului întreg; 

Grupa VI – Substituiri și confuzii de litere, grafeme și cuvinte. Substituirile se produc ca 

urmare a confuziilor dintre grupurile de foneme, litere și grafeme asemănătoare din punct de 

vedere optic-d-p-b, u-n, m-n, a-ă, s-ș, t-ț, fonematic, acustic și kinestezic-f-v, b-p, c-g, s-z, d-t; 

Grupa VII – Contopiri și comprimări de cuvinte-contopirile în scris se manifestă prin 

alungirea liniei de la ultimul grafem, astfel încât acesta se unește cu primul grafem al cuvântului  

următor. Se realizează contopiri de cuvinte simple, textul este ilizibil și înțelegerea deficitară; 

Grupa VIII – Nerespectarea spațiului paginii, scrierea și suprapunerea rândurilor. 

Fenomenul este specific la deficienții de vedere, la cei stângaci, care scriu cu mâna dreaptă și 

la ambidextrii. 

Metode și procedee pentru corectarea dislexo-disgrafiei: 

I. Metode și procedee cu caracter general  
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1. Exerciții pentru dezvoltarea musculaturii degetelor și mâinii – au o importanță 

deosebită pentru executarea mișcărilor fine ale acestora, ceea ce contribuie la o poziție corectă, 

adecvată și comodă a instrumentului de scris, la evitarea oboselii și la alunecarea facilă a 

acestuia pe foaia de scris. Exercițiile de dezvoltare a musculaturii degetelor mâinii trebuie să  

fie corelate și cu exerciții fizice generale, în scopul fortificării organismului. Pentru dezvoltarea 

musculaturii fine se pot face exerciții de închidere și deschidere alternativă și ritmică a 

pumnului, de mișcare a degetelor prin imitarea cântatului la pian și la fluier, ori prin trasarea cu 

degetul în aer și pe sticlă a literelor, prin strângerea puternică în mâini a unei mingi de cauciuc; 

2. Formarea și dezvoltarea auzului fonematic-dezvoltarea auzului fonematic la copiii 

preșcolari și la cei cu deficiență mintală se poate face sub formă de joc, prin recitarea cu 

intonație a unor poezii scurte sau prin ghicirea vocii unor copii care nu se află în spațiul vizual 

al acestora, prin imitarea sunetelor produse în natură, a celor specifice unor păsări, animale, 

mijloace de transport, a paronimelor, pe care să le folosească cu regularitate; 

3. Educarea și dezvoltarea capacității de orientare și structurare spațială; 

a) Sunt indicate o serie de exerciții pentru conștientizarea raporturilor stânga-dreapta, 

înainte-înapoi, deasupra-dedesubt, sus-jos; 

b) Recunoașterea și denumirea diferitelor părți ale corpului atât la propria persoană, cât 

și la ceilalți; 

c) Plasarea diferitelor obiecte în spațiu în raport cu propriul corp; 

d) Distingerea și desprinderea unui obiect sau ființă dintr-un context mai mult sau mai 

puțin aglomerat; 

4. Înlăturarea atitudinii negative față de citit și scris și educarea personalității; 

Când totuși se ajunge la această situație, e indicat să se apeleze la psihoterapie, urmărindu-

se înlăturarea sentimentului de inferioritate instalat. 

II. Metode și procedee cu caracter specific logopedic 

1. Obișnuirea logopatului să-și concentreze atenția asupra procesului de analiză și sinteză 

a elementelor componente ale grafo-lexiei; 

2. Formarea la logopat a capacității de conștientizare a erorilor tipice dislexo-disgrafice 

pentru ca subiectul să învețe să-și controleze în plan mintal și acțional întreaga activitate lexico-

grafică. Atenționarea trebuie să fie întotdeauna însoțită și de indicarea corectă a felului cum se 

citește și se scrie. În cazul omiterii sau substituirii unor litere în scris, se poate folosi și procedeul 

de a întreba subiectul de la ce cuvânt vine sunetul respectiv; 

3. Dezvoltarea capacității de sesizare a relației fonem-grafem. Este foarte importantă 

dezvoltarea acesteia, putându-se utiliza o serie de procedee, după cum urmează: 
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a) În prima etapă logopedul va citi un text și ori de câte ori este întâlnită litera sau literele 

afectate, subiectul urmează să le semnaleze sau să le sublinieze, apoi le va reproduce în scris; 

b) În a doua etapă logopatul citește singur textul și își subliniază literele sau cuvintele la 

care întâmpină dificultăți și apoi le transpune corect în scris. Mai este indicat și procedeul de 

citire a unor litere, a grupurilor de litere și cuvinte după principiul de la simplu la complex, de 

la scheme, planșe, alcătuite dinainte, apoi ele vor fi reproduse în scris. Se mai pot folosi și 

imagini cu denumiri de lucruri, ființe sau acțiuni umane, izolate sau în suită. 

4. Dezvoltarea capacității de discriminare auditivă, vizuală și kinestezic-motrică. Se 

folosesc unele procedee care să stimuleze și să faciliteze analiza și sinteza fonetică a structurii 

cuvintelor și propozițiilor. Rezultatele sunt bune dacă se folosesc inițial cuvintele mono și 

bisilabice, ca in final să se ajungă și la cele plurisilabice. Eficientă, în acest sens, este și metoda 

lui S. Borel-Maisonny, de copiere a unor serii de cuvinte grupate pe principiul structurii 

gramaticale asemănătoare, dictarea și citirea de propoziții și fraze scurte, autodictarea; 

5. Dezvoltarea și perfecționarea abilității de scris-citit 

a) Citirea imaginilor izolate și în suită, stimulează și contribuie la dezvoltarea vorbirii 

copilului; 

b) Citit-scrisul selectiv – constă în indicarea cuvintelor și propozițiilor apreciate ca fiind 

critice sau care au un anumit grad de dificultate; 

c) Citirea simultană și scrisul sub control – subiectul citește în același timp cu logopedul 

și scrie sub supravegherea nemijlocită a acestuia. Astfel, imită modelul și fiecare greșeală este 

corectată pe loc; 

d) Citirea și scrierea în pereche – doi subiecți sunt rugați să citească și să scrie în același 

timp și să se corecteze reciproc prin schimbarea alternativă a rolurilor. Se creează o competiție 

și crește satisfacția pentru succesul obținut; 

e) Citirea și scrierea în ștafetă - Fiecare subiect dintr-un anumit grup citește și scrie una 

sau mai multe propoziții, apoi elevul trebuie să indice un coleg care să continue acțiunea; 

f) Citirea și scrierea în ștafeta greșelilor - Subiectul primește sarcina să scrie sau să 

citească până în momentul comiterii unei greșeli pe care colegii trebuie să o semnaleze. Se 

poate alcătui și un grafic în acest sens; 

g) Citirea și scrierea cu caracter ortoepic – fiecare silabă care se citește ori se scrie cu 

dificultate este repetată de doua ori spre deosebire de celelalte, care se scriu și se citesc obișnuit, 

o singură dată; 

h) Citirea și scrierea pe roluri. Fiecare subiect va îndeplini un anumit rol în cadrul unei 

povestiri și va citi sau va scrie numai acea parte care se referă la rolul cu care este investit; 
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6. Corectarea tulburărilor de vorbire – se face înainte sau concomitent cu terapia dislexo-

disgrafiei. Este necesar acest lucru pentru că majoritatea tulburărilor de vorbire se suprapun 

limbajului citit-scris; 

7. Terapia dislexo-disgrafiei – trebuie să vizeze, în egală măsură, dezvoltarea limbajului 

și stimularea activității psihice, astfel putându-se constata o mai bună comunicare cu cei din jur 

și o reflectare în plan verbal mai exactă a realității celor comunicate; 

8. Corectarea confuziilor de grafeme și de litere – este o condiție de bază. Cele mai 

frecvente confuzii ale unor litere și foneme sunt: p-b-m, t-d-n, p-b, f-v, s-s, s-j, c-g, r-l. Se vor 

folosi exerciții care să urmărească formarea capacității de discriminare, mai întâi a grafemelor 

și literelor separate, iar apoi in combinații de cuvinte monosilabice, bi și plurisilabice. Poziția 

ocupată în cuvinte de grafemele și literele afectate trebuie să varieze. 

De rezultatele terapiilor logopedice depinde, de cele mai multe ori, traiectoria adoptată 

de subiect în activitățile de tip formativ și, nu în ultimul rând, evoluția sa psihică. 
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1.12. Stima de sine 

 

Profesor educator Băican Oana-Adriana,  

Școala Gimnazială Specială – CRDEII, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Conceptul de autocunoaştere se referă la ,,procesul de explorare si structurare a propriilor 

caracteristici (de exemplu. abilitati, emoţii. motivaţii, atitudini, credinţe, mecanisme de apărare 

si adaptare. etc.) în urma căruia rezultă imaginea de sine a persoanei". (Moldovan R., 2007). 

Funcţionarea eficientă în mediul socio-profesional contemporan este facilitată de capacitatea 

de autocunoaştere si autoreglare eficientă a persoanei. 

Aspectele relevante ale autocunoaşterii sunt: (Moldovan R., 2007) 

-  imaginea de sine; 

- aptitudinile si abilităţile personale; 

-  sistemul motivaţional al individului; 

-  emoţiile si mecanismele de apărare si adaptare; 

- autoeficacitatea percepută. 

Cunoaşterea de sine se dezvoltă o dată cu vârsta si cu experienţele prin care trecem. Pe 

masură ce o persoană avansează în etate, dobândeşte o capacitate mai mare de autoreflexie. 

Totuşi niciodată nu vom putea spune că ne cunoaştem pe noi înşine în totalitate; cunoaşterea de 

sine nu este un proces care se încheie o dată cu adolescenţa sau cu tinereţea. Puşi în faţa unor 

obstacole, a unor provocări, vom găsi de multe ori resurse de care poate nu eram constienţi  

până  în acele momente. 

Cunoaşterea de sine este un proces cognitiv, afectiv si motivaţional individual, dar suportă 

influenţe puternice de mediu.( Lemeni, G., Porumb, M., 2011) 

Comunicarea interpersonală este una dintre sursele de autocunoastere. O comunicare 

eficientă poate asigura un climat securizant, facilitator al autodezvăluirii si intercunoaşterii. 

Imaginea de sine (Self-image) reprezintă părerile despre calităţile şi defectele pe care le 

avem - sau credem că le avem (de ex. o adolescentă se poate considera fiică 

ascultătoare,studentă bună, prietenă fidelă, talentată la desen etc.). 

Stima de sine (Self-esteem) reprezintă modul în care ne autoapreciem, cum ne evaluăm 

în raport cu propriile noastre aşteptări şi aşteptările celorlalţi.(Moldovan R., 2007)  

Imaginea de sine şi stima de sine se formează începând cu primii ani de viaţă. 
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Formarea unei imagini de sine realiste şi a unei stime de sine ridicate depinde în primul 

rând de atitudinea celor din jur, în special a părinţilor, fraţilor, prietenilor, cadrelor didactice. 

Ei sunt cei care prin cuvintele, comportamentele, reacţiile lor ne oferă o “oglindă”, în care se 

reflectă comportamentele noastre şi prin intermediul căreia începem să ne construim propria 

imagine. Mulţi părinţi greşesc prin faptul că, dorind să îşi motiveze copiii, le impun cerinţe 

exagerate în raport cu posibilităţile lor. În acest fel copilul va suferi numeroase eşecuri şi va 

avea sentimente de vinovăţie pentru că nu se poate ridica la nivelul aşteptărilor părinţilor. O 

altă greşeală frecventă este etichetarea copilului ca fiind rău, prost, incapabil etc., pentru nişte 

comportamente greşite. În aceste cazuri părinţii fac o confuzie între comportament şi 

personalitate, ei devalorizează întreaga personalitate a copilului pentru un singur eşec. Aceste 

greşeli de natură educaţională duc la conturarea unei imagini negative de sine, la scăderea stimei 

de sine, cu numeroase consecinţe negative pentru viitorul copilului. 

Obstacole care stau în calea rezolvării problemei (stima de sine scăzută): 

- elevii își minimalizează frecvent calitățile sau reușitele școlare; 

- părinţii care fac presiuni asupra copiilor pentru a avea rezultate şcolare bune, îi determină 

fără voia lor, să-şi creeze mecanisme de protecţie. 

- Etichetările din partea celorlalţi (prost, inutil, defect etc.) 

Manifestări ale stimei de sine scăzute: 

- nivel fiziologic: dureri abdominale şi greaţă, stare de leșin, transpirație excesivă, 

hiperventilație, senzație de “gură uscată”; 

- nivel cognitiv: “Nu pot să mă concentrez!”, “Sigur nu o să-mi amintesc nimic!”, “Situația 

asta este îngrozitoare!”, “Iar o să mă fac de râs!”; gânduri negative legate de felul în care 

profesorii/colegii/părinții vor reacționa la notele mici pe care le vor obține; legate de propria 

persoană (asociind valoarea personală în mod obligatoriu de calitatea performanțelor 

școlare),  

- nivel comportamental: agitație motrică, abuz de substanțe, fuga de la şcoală 

- nivel emoțional: frică, furie, dezamăgire, neajutorare, frustrare; 

Modalități de îmbunătăițire a stimei de sine: 

• crearea în şcoală şi familie a cât mai multe oportunități de succes, situații în care 

copilul să-şi identifice punctele tari; 

• crearea unor situații în care copilul să-şi exprime în grup calitățile sau punctele tari; 

• crearea de situații în care copilul şi adolescentul să aibă oportunitatea de a oferi ajutor 

celorlalte persoane - activități de voluntariat, centre pentru copii cu nevoi speciale, 

cămine de bătrâni; 
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• identificarea domeniilor de competență ale copilul şi adolescentului şi crearea 

situațiilor în care acestea să fie utilizate cu succes; 

• identificarea surselor de suport social, emoțional, instrumental, informațional; 

• dezvoltarea abilităților de comunicare, negociere, rezolvare de probleme, abilitățile de 

a face față situațiilor de criză; 

• dezvoltarea sentimentului de auto-eficacitate. 

 

Planul de intervenție pentru ridicarea stimei de sine 

Săptă

-

mâna  

Tema Obiectiv Durata Materiale 

1. Cine sunt eu?  Conştientizarea aspectelor 

legate de propria identitate 

30 minute Fişă de lucru  

 ,, Cine sunt eu?” 

2. Eu şi oglinda 

mea  

Identificarea caracteristicilor 

personale pozitive 

30 minute Foi, Scotch 

3. Calitățile 

mele 

Creşterea stimei de sine a 

elevilor  

30 minute Foi, creioane  

4. Puncte tari – 

puncta slabe  

Identificarea punctelor tari şi 

a punctelor slabe ale propriei 

persoane ȋn raport cu o 

situație problematică  

40 minute Fişă de lucru  

,,Punte tari-puncte 

slabe” Flipchart 

5. Tricoul 

personalizat  

Conştientizarea aspectelor 

definitorii ale propriei 

identități  

35 minute Coală albă            

Flipchart 

6. Linia vieții Dezvoltarea stimei de 

sine,prin reactualizarea 

succeselor personale 

30 minute Fişă de lucru  

,,Linia Vieții”  

7. Stima de sine Dezvoltarea unei atitudini 

pozitive față de sine ca 

persoană unică şi valoroasă 

(creşterea stimei de sine) 

40 minute Fişă de lucru  

,, Chestionarul 

stimei de sine” 

8. Pachetul 

acesta este 

valoros 

Conştientizarea faptului că 

fiecare persoană este 

valoroasă aşa cum este ea.  

30 minute Cutie cu capac 

Poză cu elevul  
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http://www.psihologpersonal.ro/test-de-evaluare-a-stimei-de-sine-rosenberg 
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1.13. Pedagogia Montessori în contextul copiilor cu cerințe educative 

speciale 

 

Profesor educator Bălan Cristina – Simina,   

Liceul Tehnologic Special Dej, jud. Cluj 

 

Maria Montessori (născută 1870, în Italia) a devenit la vârsta de 26 de ani una dintre 

primele femei care au absolvit medicina în Italia. Și-a început cariera la clinica de psihiatrie a 

Univesității din Roma, lucrând cu copiii considerați „retardați”, în același timp a descoperind 

cercetările realizate de Jean Itard (1774 -1838) și Édouard Séquin (1812-1880), pedagog 

francez care lucrase cu copii care “sufereau de idioțenie”. 

Începând cu anul 1900, Maria Montessori a decis să se dedice pedagogiei, participând la 

congresul pedagogic de la Torino din 1899, unde a discutat problema copiilor  „retardați”, 

declarând că : „ Intuiția îmi spunea că problema acestor copii cu deficiențe era mai puțin de 

ordin medical cât de ordin pedagogic …făceam un raport de educație morală”. La puțin timp 

după acesta a fondat o școală de ortofrenie (metodă de educare a copiilor cu tulburări mentale 

parțial ameliorate) pentru formarea educatorilor punând accentual pe sintagma „Observați, nu 

judecați!’’. 

Maria Montessori a continuat să lucreze cu copii  fără  nici o deficiență în paralel cu cei 

cu deficiențe pe care i-a învățat să scrie și să citească, pentru a promova examenele cu succes. 

În 1906 a decis să creeze propria metodă pedagogică, vizând copii de vârstă preșcolară. 

La un an după acest demers a fondat la Roma prima „Casa copiilor’’ (Casa dei bambini), aceasta 

fiind bază de cercetare și laborator de experimente în dezvoltarea metodei care îî poartă în 

prezent numele. Ulterior a organizat o serie de cursuri internaționale  pentru promovarea 

metodei, primind o mulțime de cereri pentru înființarea mai multor „Casa copiilor’’. 

În 1929 a înființat Asociation Montessori Internationale, cu scopul de a face publice și de 

a promova practicile și principiile pedagogice.  

În  1936 Italia fascistă a închis toate școlile Montessori, perioadă în care fondatoarea s-a 

mutat în Olanda revenind ulterior după reabilitarea numelui. După moartea Mariei Montessori 

în 1952, fiul ei a preluat activitatea pe tot parcursul vieții lui care s-a încheiat în 1982. În prezent 

exista peste 22.000 de școli Montessori în toată lumea. (Montessori la tine acasă, 80 de jocuri 

pedagogice ușor de realizat) 
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Maria Montessori a constatat faptul că orice copil cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani este 

înzestrat cu un „spirit absorbant’’, ce îi permite să capteze o multitudine de informații din 

mediul său, precum buretele care absoarbe apa, indiferent de conținutul său pozitiv sau negativ. 

Conform acesteia, fiecare copil este unic cu personalitate proprie, stil de viață și dificultăți 

cotidiene proprii.  (Mintea absorbantă) 

Pedagogia Montessori  urmărește cele  șase perioade sensibile în dezvoltarea oricărui 

copil:  

 Perioada sensibilă a limbajului 2 luni – 6 ani, perioadă în care copilul învață să 

folosească conceptele; 

 Perioada sensibilă a coordonării mișcărilor 18 luni – 4 ani, moment în care copilul își 

perfecționează dexteritatea manuală; 

 Perioada sensibilă a ordinii, de la naștere până la 6 ani, copilul realizează clasificări, 

sortări, ordonări și își dezvoltă raționamentul; 

 Perioada sensibilă a rafinării simțurilor, 18 luni – 5 ani; 

 Perioada sensibilă a comportamentului social, 2 ani jumătate – 6 ani; 

 Perioada sensibilă a obiectelor mici, care durează cel mai puțin , pe parcursul celui de 

al doilea an de viață al copilului. 

Mediul fizic este punctul cel mai important în abordarea pedagogică a acestei metode 

astfel că acesta trebuie să fie securizat și securizant, să ofere multiple posibilități de explorare 

ce sunt adaptate nevoilor fiecărei perioade, să respecte ordinea și să nu îngrădească libertatea 

de acțiune a copilului. (Montessori la tine acasă, 80 de jocuri pedagogice ușor de realizat) 

 Pe lângă mediul fizic, celelalte două componente  ale abordării montessoriene  în centrul 

căreia este situat copilul mai sunt mediul social ce presupune interacționarea cu grupurile de 

vârstă și adultul care facilitează relaționarea cu mediul  intervenind doar atunci când este 

necesar, după o observare atentă a copilului și a atmosferei. (Copilul în familie) 

În cărțile scrise de aceasta,ea pune accentul pe pregătirea educatorului și pe dezvoltarea 

stadială a copilului, care reprezintă un univers spectaculos de cunoștințe. Scopul educatorului 

este acela de a pregăti spațiul, materialele pentru accesul copilului și observarea directă a 

acestuia fără a interveni. Maria Montessori consideră că și o simplă încurajare poate distrage  

copilul de la învățare, astfel că e ideal de evitat.  Copilul trebuie să primească un model  pentru 

a-și corecta singur propriile greșeli ( de exemplu dacă a vărsat o cană să aibă la dispoziție un 

prosop pentru a șterge), iar în cadrul oricărei activități de tip montessorian trebuie să aibă la 

îndemână ustensile de curățat, deoarece se pune accentul la fel de mult și pe ordonarea și 
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curățarea spațiului la sfârșitul activităților, fie că se așază materialele la loc fie că sunt așezate 

pentru a fi utilizate mai târziu.  

În ceea ce privea activitățile de grup, pentru a facilita realizarea lor, copiii care aveau 

comportamente nepotrivite erau ghidați spre alte acțiuni tocmai pentru a evita distragerea 

celorlalți împlicați în comportamentul de învățare. Cel mai adesea activitățile de grup erau cele 

de asezare și servire a mesei, igienizarea spațiului de locuit cât și grădinăritul. (Mintea 

absorbantă) 

Practicile descrise în ”Casa copiilor” (astfel erau denumite gădinițele și școlile 

Montessori) de către vizitatori: cuprindeau un grup larg de aproximativ 40 de copii între 3 și 7 

ani, care derulează activitățile independent unul de celălalt fără a perturba, pot observa 

activitățile celorlalți, nu se ceartă pe obiecte, este o liniște profundă, nu există grupuri de vârstă 

fiecare realizează sarcini independent în funcție de abilitățile fiecăruia. Dacă educatorul 

prezintă ceva nou sau le solicită copiilor ceva aceștia se opresc din activitate și sunt atenți sau 

răspund cererii acesteia, în același timp și dacă sunt solicitați de alte persoane răspunsul este 

același. Elevii participă la formarea educatorilor, la încheierea examenelor acestora ei se întorc 

la activitatea anterioară. (Descoperirea copilului) 

Pentru a crea o analogie pozitivă în ceea ce privește relația dintre pedagogia montesori și 

folosirea acesteia la copii cu CES, există trimiteri în literatura de specialitate la copii dislexici 

care au utilizat pedagogia montessori pentru însușirea scris-cititului,(100 de activități 

Montessori pentru învățarea scrierii și citirii) pe lângă faptul că Maria Montessorii a lucrat cu 

copii cu deficiențe mintale anterior lansării metodei pedagogice. 

În abordarea mea am realizat un studiu prin metoda observației directe pe o perioadă de 

4 luni la un grup de 5 elevi (părinții fiind persoane publice cunoscute nu și-au dat acordul pentru 

postarea informațiilor suplimentare legate de copii) cu dizabilități intelectuale ușoare spre 

moderate (din familii implicate) în pragul preadolescenței, cinci la număr (4 băieți și 1 fată – 

10 - 12 ani). Am realizat o serie de activități din cadrul pedagogiei montessori, întrând în rolul 

unui facilitator al interacțiunii cu mediul, prin utilizarea materialelor din mediul natural menite 

să sublinieze independența și îmbunătățirea calității vieții (adaptarea mobilierului, facilitarea 

accesului la materiale, utilizarea materialelor din mediul natural). 

 Ca și rezultat la nivelul copiilor cu CES s-au observat îmbunătățiri în relaționarea cu 

mediul, interes pentru realizarea sarcinilor noi, perfecționarea abilităților manuale și 

organizarea spațiului, dorința pentru repetarea sarcinilor și de a le prezenta sau de a-i învăța și 

pe ceilalți, relaționarea  mai bună cu colegii prin distribuirea și folosirea în comun a materialelor 

și a ustensilelor de lucru, dobândirea unor abilități de viață independentă. 
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Am considerat că nu există limită de vârstă în aplicarea activităților montessori ținând 

cont că datorită diagnosticului unii elevi sunt plasați în aria de sensibilitate descrisă de Maria 

Montessorii sub valorile vârstei cronologice. 

În continuare vor fi prezentate o parte din activitățile realizate, din aria de viață practică 

și explorarea simțurilor: 

 Așezarea mesei – atât a veselei de jucărie, cât și a mesei reale cu servirea mesei, 

contextul social și realizarea ulterioară a curățeniei; 

 Spălatul geamurilor, dezinfectarea spațiilor – din sala unde se desfășoară activitatea 

zilnică; 

 Igiena mâinilor, a dinților și a întregului corp – experimentate pe un model, ulterior 

adaptate la nivelul personal al fiecărui copil; 

 Împăturirea Șervețelelor – atât tehnici clasice cât și pentru evenimente festive; 

 Spălatul la lighean (de  la spălat până la întinsul rufelor); 

 Spălarea vaselor după folosirea mesei utilizând produse specifice detergenți de vase și 

bureți; 

 Activități de gătit (tăiem fructe pentru salată, spargem nuci, stoarcem portocale, 

rafaelo); 

 Ascuțit de creioane pentru dezvoltarea spiritului organizator și al spațiului; 

 Modelarea aluatului/ aluatul cu sare; 

 Jocul mirosului și gustului – identificarea mirosurilor și a gusturilor diferitelor 

substanțe, respectiv alimente; 

 Suprafețe și texturi – să identifice perechea în funcție de pattern; 

 Săculețul cu surprize ce conține diferite obiecte de mărimi și texturi diferite; 

 Activități de grădinărit (sădit, plivit, plantat, explorat). 

Cu toate avantajele menționate anterior, există și limite pentru această metodă pedagogică 

în cazul copiilor cu CES, aceștia necesită un feedback și o încurajare constantă , uneori apar 

reticențe la prezentarea contextelor noi, activităților și materialelor noi, au nevoie de imbold și 

susținere constantă pentru dezvoltarea independenței, uneori persistența în sarcină este redusă 

motiv pentru care activitățile se repetă și interesul scade,  la o parte dintre elevi cu afectare 

moderată s-au observat fixații și comportamente stereotipe pronunțate finalizate cu crize de 

comportament și/sau afect la întreruperea activităților, în cele din urmă necesită mai multe 

informații și instrucțiuni, plus un model propriu –zis al sarcinii prezentat de multiple ori sau cel 

puțin o dată anterior sarcinii. 
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Ca direcție nouă de intervenție aș aplica întreaga pedagogie în educația timpurie a copiilor 

cu CES sau copiilor cu risc născuți prematuri din perioada 0 – 6 ani, concomitent cu alte metode 

și terapii alternative de stimulare după caz (logopedie, kinetoterapie, terapie comportamentală 

ș.a), tocmai din considerentul că orice copil funcționează ca un geniu până la vârsta de 3 ani 

dacă este stimulat corespunzător și continuu, există șansa ca și după această vârstă să își păstreze 

abilitățile dobândite anterior și să le implice în sarcini viitoare. 
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1.14. Mecanismele psihice implicate în achiziţionarea scris-cititului 

 

           Profesor logoped Zăhan Diana, 

Profesor psihopedagog Hîrciagă-Costache Catrina, 

Profesor psihopedagog Stanciu Carolina, 

Şcoala Gimnazială Specială-C.R.D.E.I.I., Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Învăţarea scris-cititului antrenează întreaga activitate psihică a celui implicat, ce cuprinde 

concentrarea atenţiei, antrenează activitatea perceptivă, reprezentările, imaginaţia, gândirea, în 

special pentru coordonarea întregii activităţi. 

Însuşirea scrisului care pe parcurs devine deprindere, dacă este condusă corect după 

regulile formării deprinderilor, ajunge să se automatizeze şi să funcţioneze relativ autonom, fie 

că este vorba despre copii fără dizabilităţi, fie despre cei cu dizabilităţi cognitive. Desigur, 

ritmul formării acestor deprinderi este mai lent la aceştia din urmă şi ca urmare expicaţiile, 

demonstraţiile, repetiţiile trebuie să respecte cerinţele şi caracteristicile fiecărei categorii de 

copii, dar mai ales particularităţile de vârstă şi individuale ale fiecăruia. 

Învăţarea elementelor pregrafice şi grafice trebuie să înceapă cu prezentarea modelului 

de însuşit, în aşa fel încât să fie perceput optim. Trebuie să aibă mărimea potrivită, imaginea să 

fie clară, se pot folosi culori pentru relevarea părţilor componente. 

Transpunerea modelului în scris nu este o sarcină uşoară, în special pentru elevii cu 

dizabilităţi cognitive. Pentru a putea face legătura dintre imaginea scrisă (model) şi mişcările 

pe care trebuie să le efectueze pentru a o reproduce este necesar, de multe ori, ca profesorul să 

conducă mâna elevului, pentru a-i forma o percepţie motrico-kinestezică corectă. Concomitent 

este necesară explicaţia verbală a acţiunii pe care o desfasoară. În acest fel, copilul introduce în 

acţiune şi limbajul oral, care are rol de autocoodonare şi control. 

Potrivit legilor formării deprinderilor, după prezentarea şi perceperea modelului, se terce 

la învăţarea secvenţială sau pe componente. În funcţie de complexitatea modelului, pe de o 

parte şi nivelul sau gravitatea dizabilităţii, pe de alta parte, se va stabili ritmul si orarul 

repetiţiilor secvenţelor, pentru ca într-un timp rezonabil să se poata însuşi cât mai bine fiecare 

secvenţă. Însuşirea secventelor noi trebuie să se realizeze fără uitarea celor însuşite anterior, 

pentru ca apoi să fie unite într-o acţiune ce urmează a fi automatizată. 

După ce deprinderea de scris-citit este formată, rolul proceselor intelective scade, 

acţiunea derulându-se automatizat, ramânând un control periferic. În cazul copiilor cu 
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dizabilităţi cognitive formarea şi automatizarea deprinderilor motrico-kinestezice cu 

componente intelective sunt mai greu de automatizat. 

Nivelul şi calitatea scrierii sunt dependente de o interacţiune complexă a unor diverse 

grupe de factori perceptivi, forme şi calităţi ale atenţiei, imagini şi reprezentări mintale, factori 

intelectivi (operaţiile şi formele gândirii), factori motrico-kinestezici, precum şi factori de 

personalitate (trăsături temperamentale, volitiv-motivaţionale şi caracteriale). 

Cu cât nivelul cogniţiei este mai dezvoltat, cu atât percepţiile sunt mai active şi mai 

eficiente, reprezentările şi imaginile mintale mai clare şi mai stabile, atenţia mai dezvoltată, 

memoria mai bună, gândirea mai operantă. 

Scrisul sub toate aspectele şi componentele sale este o activitate subordonată activităţii 

intelectuale, fapt ce explică situaţia copiilor cu dizabilităţi cognitive profunde şi grave, care nu-

şi pot însuşi scrisul ca formă de limbaj. 

Potrivit specialiştilor, însuşirea citirii şi scrierii poate avea loc la o vârstă mintală egală 

sau mai mare de 6 ani, indiferent de vârsta cronologică. 

În însuşirea scris-cititului şi în evoluţia, dezvoltarea şi automatizarea sa, pentru ca 

limbajul scris să devină mijloc de comunicare, gândirea are un rol conducător. Prin operaţiile 

şi formele gândirii se asigură coerenţa mesajului scris şi decriptarea sa corectă. 

Din punct de vedere al gândirii, scrierea nu este doar o însuşire de semene grafice. Fiecare 

semn  este reprezenarea grafică a unui sunet (fonem), semn care are aceeaşi funcţie semantică, 

numindu-se grafem, fiind purtător de sens. 

În procesul scis-cititului operaţiile gândirii intervin după cum urmează: 

a) ANALIZA- asigură descompunerea literelor în semnele lor componente. Această 

descompunere conduce la obţinerea unor elemente pregrafice: bastonaşe, liniuţe cu diferite 

orientări (orizontale, verticale, oblice), cârlige, bucle. Ca elemente componente ale literelor, 

acestea pot fi exersate şi învăţate separate, ca mai apoi, prin operaţia de 

b) SINTEZĂ să fie restructurate, reunite în diferite litere sau semene grafice. Sinteza 

asigură unitatea structurală a fiecărui întreg, fie că e vorba despre cuvânt, propoziţie, frază, 

paragraf, text. 

Slăbiciunea sau ineficienţa sintezei se regăseşte în incapacitatea de a percepe, de a realiza 

întregul, nu numai în scris-citit, ci şi în alte activităţi, inclusiv la nivelul senzorio-perceptiv. 

c) COMPARAŢIA- este o operaţie a gândirii prezentă şi permanentă aproape în toate 

acţiunile şi activităţile. Ea ajută la înţelegerea relaţiilor, raporturilor dintre obiecte, fenomene, 

acţiuni, pe baza unor criterii, ajungând la o mai bună înţelegere a realităţii. 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 69  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

În însuşirea citit-scrisului comparaţia are un rol foarte important pentru discriminarea 

semnelor asemănătoare suprarând/subrând, a celor cu sau fără virgulă, a literelor în ,,oglindă”. 

Importanţa ei se evidenţiază mai ales in fazele iniţiale ale învăţării citit-scrisului, rolul ei 

diminuându-se pe masura automatizării deprinderii. 

d) ABSTRACTIZAREA şi GENERALIZAREA sunt componente definitorii pentru 

stadiul al patrulea al dezvoltării gândirii, funcţionarea lor presupune şi necesită un grad mai 

înalt de activitate intelectuală. Aceste operaţii nu intervin în însuşirea grafiei, în perioada de 

formare a deprinderii. Apar şi se regăsesc în scrisul copilului cu vârsta mintală de 11-12 ani, 

după stadiul gândirii concrete. În scrisul copilului cu dizabilităţi cognitive aceste operaţii în 

general nu sunt prezente. 

După formarea deprinderii de citit-scris, imaginaţia şi creativitatea îşi găsesc locul în 

exprimarea ideilor şi în scris ca formă de limbaj. 

Trăsăturile de personalitate pot constitui elemente favorabile sau nefavorabile pentru 

însuşirea scrierii. 

Copiii cu temperament echilibrat, puternic, mobil sunt mai receptivi la sarcini, mai 

capabili de efort şi ca urmare cu şanse mai mari de reuşită. Elevii cu temperament dezechilibrat 

prezintă dificultăţi de adaptare la sarcini şi de relaţionare, datorită iritabilităţii şi lipsei 

controlului. 

Aptitudinile, în special cele denumite şcolare sunt deosebit de importante pentru reuşita 

şcolară, ele constituind premise pentru realizarea cu succes a activităţii şcolare. Din domeniul 

aptitudinilor şcolare, cele motrice, psihomotrice, cele de coordonare şi control, integrate în 

activitatea psiho-intelectuală sunt cele mai importante. 

  

Bibliografie: 

Ajuriaguerra, J (1980).  Scrisul copilului, vol.I; II, E.D.P., Buc.,  

Druţu, I. (1995).  Psihopedagogia deficieţilor mintali, Cluj-Napoca,  

Moldovan, I. (2002).  Probleme de logopedie, Cluj-Napoca,  

Piaget, J., Inhelder, B. Psihologia copilului, Intreprinderea Poligrafica Crişana 

 

                        

 

 

 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 70  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

1.15. Integrarea școlară a elevilor cu dificultăți de învățare 

 

Profesor învățământ preșcolar Cucu-Chiriac Irina, 

Școala Gimnazială Somuşca (structură), Şcoala Gimnazială Cleja, jud. Bacău 

 

Integrarea elevilor cu cerințe educative speciale presupune o călătorie ce nu ar trebui 

întreruptă, deoarece ocupă un loc esențial în devenirea umană, unește toate compartimentele 

educației, are un rol important în munca educativă și o puternică influență asupra personalității 

aflate în formare. Asigurarea succesului în viață depinde în mare masură de achizițiile 

fundamentale dobândite în timpul anilor de studiu, deschizând elevilor o nouă cale către 

cunoaștere. 

Educația integrată a copiilor cu CES urmărește dezvoltarea capacităților fizice și psihice 

a acestora care să-i apropie cât mai mult de copii normali, a implementării unor programe cu 

caracter corectiv-recuperator; stimularea potențialului restant, ce permite dezvoltarea 

compensatorie a unor funcții menite să le suplinească pe cele deficitare; crearea climatului 

afectiv în vederea formării motivației pentru activitate, în general  și pentru învățare, în 

special  asigurarea unui progres continuu în achiziția  comunicării; formarea unor abilități de 

socializare și relaționare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu  caracter profesional și de 

exercitare a unor activități cotidiene; dezvoltarea comportamentelor adaptative și a insusirilor 

pozitive ale personalității, care sa faciliteze normalizarea deplină. Fiecare copil cu CES trebuie 

să beneficieze  de un program adecvat și adaptat de recuperare, care  să dezvolte maximal 

potentialul fizic si psihic pe care il are. Integrarea urmareste valorificarea la maximum a 

disponibilităților subiectului deficient și antrenarea în mod compensatoriu  a palierelor psiho-

fizice care nu sunt afectate în asa fel încât să preia activitatea funcțiilor deficitare și să  permită 

însușirea de abilități care să înlesnească integrarea eficientă în comunitatea normală. Raportul 

relației socializare, integrare, incluziune, are în vedere implicațiile practice și teoretice ce 

privesc evoluția sistemului de organizare a educației speciale și a pregătirii copiilor pentru 

integrarea și incluziunea în activitătile profesionale și în colectivitățile sociale. 

Educaţia incluzivă (după definiţia dată de UNESCO) este un mod de educaţie adaptat la 

şi individualizat în funcţie de nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente 

ca vârstă, în care se regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi nivele de competenţă foarte diferite. 

Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază,. Conform 

principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de 
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dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea 

mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. Diferenţierea 

şcolară pe baza apartenenţei la o anumita categorie socială sau a nivelului de dezvoltare 

individuală este nedreaptă şi nu justifică excluderea din şcoala de masă. Al doilea argument 

care susţine necesitatea mişcării integraţioniste este acela că şcoala de masă este cea care 

asigură mediul, precum şi nivelul de calitate cel mai propice învăţământului şi însuşirii 

aptitudinilor sociale şi cognitive. Pentru a uşura copiilor cu dificultăţi de asimilare integrarea în 

şcolile de masă, este necesar ca în aceste şcoli să se asigure o atmosferă mai primitoare şi de 

acceptare. 

Exista diferite forme de integrare a copiilor cu CES si anume: 

- Forme de integrare totala partiala-elevii cu CES petrec doar o parte din timpul sau  in 

scoala obisnuita sau la anumite discipline, scolare unde pot face fata; 

- Forme de integrare totala- elevii cu CES petrec tot timpul in scoala obisnuita cu 

exceptia programelor terapeutice care se pot desfasura in spatii speciale, destinate 

acestui scop; 

- Si forme de integrare ocazionala – participare in comun la diferite excursii, serbari, 

intreceri sportive, spectacole, etc. 

Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES 

acționează în urma unei reflecții îndelungate. Un lucru important pentru cadrele care lucrează 

cu acești copii îl reprezintă colaborarea cu părinții și consilierea acestora, implicarea lor directă 

în lucrul efectiv cu copii, nu în calitate de observator ci și de participanți activi. Părinții copiilor 

cu CES trebuie să înteleagă că au multe idei de a relaționa cu copii lor în mod pozitiv și că pot 

să-i aprecieze mai mult. Ei sunt modele pentru copii lor și prin ei învață să trăiască în armonie 

cu lumea. Sarcina părinților și a cadrelor didactice este să-i ajute pe copii să învețe despre 

sentimentele lor și să le arate relația dintre sentimentele și comportamentul lor. 

Relația dintre părinți, cadre didactice și copiii cu CES trebuie privită pozitiv, iar pentru 

acest lucru este nevoie de respectarea următorelor reguli: 

 Părinții și copiii trebuie să fie realiști în asteptări. Copilul trebuie implicat în luarea 

deciziilor și trebuie alese situațiile la care poate să participe. Trebuie oferite copilului o 

alegere de 2 opțiuni, pe care cei mai mari le acceptă. Problemele trebuie discutate până 

când se ajunge la o concluzie acceptabilă, chiar dacă nu se ia o hotărâre; 

 Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinții copiilor cu CES și cadrele 

didactice bine pregătite și informate în legătură cu felul în care  pot interveni pentru 

consilierea acestora. Trebuie redusă izolarea părinților punându-i în legatură cu alți 
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părinți aflați în situații similare, promovând o abordare pozitivă a creșterii și disciplinării 

copiilor; 

Educația specială este o formă de educație adoptată și destinată tuturor copiilor cu CES 

care nu reusesc singuri să atingă, în cadrul învățământului obișnuit-temporar sau pe toată durata 

școlarității, un nivel de educație corespunzător vârstei și cerințelor societății pentru un om activ, 

autonom și independent. 

Principiile care stau la baza educației al oricărui copil: 

1.   Garantarea dreptului la educație al oricărui copil.  Copiii au dreptul să învețe 

împreună, indiferent de dificultati, fiecare este unic si are un anume potential de invatare si 

dezvoltare 

2.   Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu CES. Corelarea 

tipurilor de educatie si a formelor de scolarizare in functie de scopul educatiei, obiectivele 

generale si specifice precum si de finalitatile educatiei. 

Principiul normalizării presupune luarea în seama a felului în care comunitatea înțelege 

să se conformeze nevoilor și posibilităților persoanei în dificultate. Normalizarea implică 

includerea într-un mediu școlar și de viață cotidiană nediscriminatoriu și asigurarea unei 

multitudini de servicii care să reducă pe cât posibil starea și deficiențele sau afecțiunile propriu-

zise. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoală pe care o 

urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; 

consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie 

în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru 

educaţia sa. În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi 

slabi sau indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul 

cu tulburări de comportament se simte respins de câtre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca 

urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri 

subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi 

evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice 

pentru tulburări motorii. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum 

mai mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil 
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dacă este cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne 

permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat.  

O caracteristica specială a acestor copii „în pericol de excludere” o constituie faptul că 

posibilităţile lor nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii. Ei nu se 

adaptează cu uşurinţă si nu pot obţine succese în cadrul sistemului educaţional tradiţional. În 

spatele acestor probleme, stă nivelul lor ineficient de funcţionare a proceselor cognitive, agravat 

de faptul că nici în cadrul familiei şi nici în şcoală, ei nu beneficiază de o stimulare cognitivă 

corespunzătoare. Deficitul cognitiv apărut în urma educaţiei necorespunzătoare este totuşi 

reversibil şi poate fi compensat chiar şi în cazul unor tulburări organice, cu condiţia ca 

potenţialul copilului să fie activat în mod corespunzător. Toate aceste corecturi se pot realiza în 

cadrul şcolii de masă şi al familiei, cu ajutorul programelor de dezvoltare cognitiva. 

Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane cu cerinţe educative 

speciale ar trebui să ţină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală şi asigură 

independenţa sa economică şi integrarea sa socială, cea mai completă posibil, trebuie incluse şi 

dezvoltate programe de readaptare, măsuri individuale şi colective care să favorizeze 

independenţa personală, care să-i permită să ducă o viaţă cât mai normală şi completă posibil, 

ceea ce include dreptul de a fi diferit. O readaptare totală presupune un ansamblu de măsuri 

fundamentale şi complementare, dispoziţii, servicii de facilitare care ar putea garanta 

accesibilitatea la confortul fizic şi psihologic. 
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1.16. Jocul ca proces de învățare și terapie recuperatorie 

 

Profesor Cazacu Camelia 

Școala Gimnazială „Constantin Gheorghe Marinescu”, Galați, jud. Galați 

 

Una dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului este jocul. Lucian Blaga 

spunea că înțelepciunea și iubirea copilului este jocul. În mod obișnuit o asemenea activitate 

este considerată ca izvorâtă din nevoia de acțiune, de mișcare a copilului – o modalitate de a-și 

consuma energia – sau de a se juca; un fel plăcut de a utiliza timpul. Punctele de vedere în 

abordare sunt diferite: unii  l-au considerat activitate intelectuală, alții activitate fizică, iar alții 

o activitate agreabilă, plăcută, distractivă 

     Jocul ca modalitate de relatie între individ şi lumea obiectelor şi a relatiilor constituie 

formula primară a actiunii umane, o formă de organizare a cognitiei şi o cale de organizare a 

cunoaşterii. Într-o anumită perioadă de viată, majoritatea relațiilor obiectuale se stabilesc în 

cadrul jocului. 

    J. Piaget sugera că jocul reprezintă cea mai pură formă de asimilare. Prin asimilare, 

copilul încorporează în modalitătile existente ale gândirii, întâmplări, obiecte sau situații. 

Astfel, ca „asimilare pură", jocul nu era considerat atât o modalitate a dezvoltării cognitive, cât 

o reflectare a nivelului prezent de dezvoltare cognitivă a copilului. Piaget descria trei stadii în 

dezvoltarea jocului: 

  a) stadiul jocului practic - apare în primul an de viată şi constă în acțiuni senzorio-

motorii (bătaia din palme); Piaget considera că, prin acest „exercițiu funcțional", copiii 

dobândesc abilitătile motorii de bază inerente activităților cotidiene; 

 b) stadiul jocului simbolic - apare începând cu al doilea an de viată şi implică reprezentări 

ale obiectelor absente; opus stadiului jocului practic, unde acțiunile sunt exersate şi elaborate 

pentru valoarea lor funcțională, jocul simbolic permite exersarea acțiunilor pentru valoarea lor 

reprezentativă ; 

c) stadiul jocului cu reguli - este ultima categorie structurală care se dezvoltă, incorporând 

în mod necesar coordonarea socială şi o întelegere de bază a relațiilor sociale ; în cazul jocurilor, 

regulile şi regulamentele sunt impuse de grup, iar structura conducătoare rezultă din organizarea 

colectivă. 

Cercetările au evidenţiat mai multe forme de joc (ca forme de învăţare): 
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a) jocul explorator-manipulativ - are 1a bază explorarea prin manipulare a obiectelor 

lumii înconjurătoare care constituie sursa principală de stimulare caracterizată printr-un grad 

ridicat de eterogenitate ; organizarea mintală a persoanei este rezultatul antrenamentului pe care 

aceasta îl face în cadrul procesului de organizare a stimulilor, în mai multe faze : 

- recepţia şi recunoaşterea dimensiunilor stimulatorii ale obiectelor ; 

- diferenţierea obiectelor după unele însuşiri ; 

- identificarea obiectelor în funcţie de anumite criterii propuse ; 

b) jocul reprezentativ – („jocul de-a...”), apare în momentul când obiectele deja cunoscute 

pot substitui alte obiecte care lipsesc; mecanismul acesta de comutare are la bază funcţia 

semiotică a comunicării şi exprimă gradul de organizare mintală a individului ; 

c) jocul cu reguli - începe cu formele de activitate ludică în care sunt valorificate legile 

de asemănare, deosebire, asamblare, succesiune, aşezare spaţială etc.; ulterior, apare o altă 

categorie de reguli care se referă la modul de utilizare şi restructurare a realităţii prin integrarea 

valorii conferite în context social rolurilor şi comportamentelor umane. 

În cadrul activităţilor de terapie educaţională, un loc aparte îl ocupă conceptul de joc 

didactic. Jocul didactic constituie o formă de activitate prin care se rezolvă una sau mai multe 

sarcini didactice prin îmbinarea tehnicilor de realizare a acestor sarcini cu elementul de joc. 

Folosim adesea jocul didactic în diverse forme pentru a stimula elevii să rezolve o sarcină 

didactică într-o formă cât mai atractivă, ştiut fiind faptul că invăţarea care implică jocul devine 

mai plăcută şi reconfortantă.  Jocurile devin metode de instruire în cazul în care ele sunt 

organizate şi se succed conform logicii cunoaşterii şi invăţării.   

Fiecare joc didactic trebuie să aibă un scop educativ, să includă o componentă instructivă, 

să îmbine armonios elementele instructive cu elementele distractive, să valorifice cunoştinţele 

şi deprinderile deja achiziţionate, spontaneitatea, inventivitatea, iniţiativa, răbdarea, să includă 

elemente de aşteptare, de surpriză, de competiţie, de comunicare între partenerii de joc, astfel 

încât să determine apariţia unor stări emoţionale complexe care intensifică procesele de 

reflectare directă şi nemijlocită a realităţii.  

Caracteristica esenţială a jocului didactic constă în crearea unor condiţii favorabile pentru 

valorificarea achiziţiilor şi pentru exersarea priceperilor şi deprinderilor sub forma unor 

activităţi plăcute şi atractive. 

Fiecare joc didactic cuprinde următoarele elemente constitutive, prin care se deosebeşte 

de celelalte jocuri şi activităţi ludice : 
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- conţinutul - include cunoştinţe însuşite anterior în cadrul activităţilor comune cu întreaga 

clasă; acestea se referă la cunoştinţe matematice, elemente de limbă maternă, plante, animale, 

anotimpuri, activităţile oamenilor etc.; 

- sarcina didactică - poate să apară sub forma unei probleme de gândire, de recunoaştere, 

denumire, reconstituire, comparaţie, identificare etc. ; deşi jocurile didactice pot avea acelaşi 

conţinut, ele pot dobândi mereu alt caracter datorită diversităţii formelor pe care le poate lua 

sarcina didactică; din acest motiv jocul apare în forme noi, neprevăzute, interesante şi atractive 

pentru copil ; 

- regulile jocului - îndeplinesc o importantă funcţie reglatoare asupra relaţiilor dintre 

copii, arătându-le cum să se joace, cum să rezolve problema respectivă, cum se distribuie 

responsabilităţile în grup etc. ; 

- acţiunea de joc - cuprinde momentele de aşteptare, surpriză, ghicire, întrecere etc., care 

fac ca rezolvarea sarcinii didactice să fie plăcută şi atractivă pentru elevi.  

   Ca activitate în completarea lecţiei, jocul didactic poate fi grupat astfel : 

- după obiectele de invăţământ - jocuri folosite la citire, scriere, matematică, dezvoltarea 

vorbirii, cunoaşterea mediului, educaţie fizică, desen etc. ; 

- după tipul lecţiei - jocuri folosite ca mijloc de predare, asimilare, mijloc de consolidare, 

de sistematizare şi recapitulare a cunoştinţelor. 

Contribuţia jocului didactic la stimularea şi dezvoltarea capacităţilor cognitive ale 

copilului, educarea trăsăturilor de personalitate şi realizarea obiectivelor de cunoaştere ale 

procesului de predare-invăţare este evidentă; prin jocul didactic, elevul îşi angajează întregul 

potenţial psihic, îşi ascute observatia, îşi cultivă iniţiativa, inventivitatea, flexibilitatea gândirii, 

îşi dezvoltă spiritul de cooperare, de echipă. 

Condiţii de organizare a jocului didactic: 

- jocul să se constituie pe fondul activităţii dominante, urmărindu-se scopul şi conţinutul 

lectiei; 

- să fie variat, atractiv, să îmbine forma de divertisment cu cea de invăţare; 

- să fie bine pregătit de educator în direcţia utilizării eficiente a materialului folosit; 

- să antreneze toţi copiii în activitatea de joc; 

- să creeze momente de relaxare, de odihnă şi să se folosească mai ales atunci când copiii dau 

semne de oboseală; 

- să fie proporţionat cu activitatea prevăzută de programă şi structurat în raport cu tipul şi 

scopul lecţiei desfăşurate; 

- să urmărească formarea deprinderii de muncă independentă; 
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- să solicite gândirea creatoare şi să valorifice cu maximum de eficienţă posibilitatile 

intelectuale ale elevilor; 

- activităţile în completare prin joc să fie introduse în orice moment al lecţiei şi să fie 

repartizate în diferite secvenţe, sarcinile didactice ale jocului având caracter progresiv;  

- indicaţiile privind desfăşurarea activităţii, precum şi regulile jocului să fie clare, corecte, 

precise, să fie conştientizate de către elevi şi să le creeze o motivaţie pentru activitate; 

- activităţile de joc să se desfășoare într-un cadru activ, stimulator și dinamic, urmărindu-se 

atent respectarea regulilor de către elevii participanți la joc; 

- jocurile sa nu fie nici prea ușoare, nici prea grele și să determine stări emoționale care să 

întrețină interesul și participarea copiilor. 

Folosirea jocurilor didactice în toată varietatea lor constituie prima treaptă în realizarea 

învățământului formativ, care urmărește să dezvolte activismul intelectual, deprinderile de 

muncă intelectuală, de conduită morală, de activitate fizică, urmărind ca toate aceste deprinderi 

active să se dezvolte prin valorificarea resurselor psihice și fizice proprii. 
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1.17. Fișă de lucru pentru copiii cu CES 

 

 Profesor Ionaşcu Maria 

Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Galaţi, jud. Galați 

 

 

Argumentare 

 

În societatea actuală se pune stringent problema integrării copiilor cu cerințe educaționale 

speciale (CES) în cadrul unităților școlare obișnuite, alături de ceilalți copii. Gama cerinţelor 

speciale este mai vastă şi cuprinde, pe lângă categoria „dizabilităţi”, încă alte categorii: 

„dificultăţi” şi „dezavantaje”. 

Procesul de incluziune a elevilor ce provin din grupuri şi medii defavorizate este unul  

dificil. În şcolile de masă, sarcina principală în incluziunea copiilor cu CES le revine cadrelor 

didactice care predau la clasă. Ei trebuie să organizeze clasa şi să proiecteze strategia didactică, 

astfel încât toţi copiii să dobândească un minim de cunoştinţe. 

Stilul de predare al profesorului trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învățare al 

elevului, pentru ca un volum mai mare de informații să fie acumulat în aceeași perioadă de timp. 

Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învățare al copilului, dacă este făcută o 

evaluare eficientă care ne permite să știm cum învață copilul, dar și ,,ce” și ,,cum” este necesar 

să fie învățat. Acești elevi au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorului, colegilor. 

Munca în echipă implică un schimb permanent de informaţii, de încredere şi respect reciproc 

între cadrele didactice ce au lucrat cu acest elev. Doar colaborând cu  învățătorul, profesorul 

poate adapta predarea sa astfel încât elevul cu CES să nu se confrunte cu o schimbare bruscă în 

modul de abordare al temelor, fiind cunoscut faptul că o schimbare bruscă în  mediul ambiant, 

persoanele noi din anturaj pot oferi acestuia un stres suplimentar. Din acest motiv, anterior 

aplicării acestui model de fișă, am purtat discuții cu învățătorul său și am avut în vedere faptul 

că elevul a răspuns foarte bine pe parcursul celor patru ani de școală primară  lucrului pe baza 

imaginilor. Pentru a continua același model, majoritatea fișelor aplicate elevului vor avea o mai 

mare pondere vizuală, imagistică. Modelul abordat a avut în vedere crearea independenței 

copilului în înțelegerea și învățarea unei informații noi. 
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Grădini și livezi 

                                  BIOLOGIE, CLASA A V-A 

 

Grădina este un mediu de viaţă creat de om , din cele mai vechi timpuri,  pentru  a-şi 

asigura hrana. Acestea trebuie să conţină un sol fertil care să le asigure condiţii bune de 

dezvoltare a plantelor, legumelor. 

Plantele întâlnite în grădina de legume pot fi: legume ( varză, fasole, cartof, ceapă, roşii, 

vinete, castraveţi etc.), plante aromatice( mărar, pătrunjel etc.), plante medicinale ( muşeţel, 

gălbenele etc.). 

 

 

 

     varză         castraveţi        vinete             mărar        pătrunjel        gălbenele        muşeţel

  

Insectele, precum albina, sunt foarte importante într-o grădină de legume deoarece 

acestea asigură polenizarea plantelor, un proces important în obţinerea fructelor din floare. 

Pe de altă parte în acest loc pot fi întâlnite şi animale dăunătoare culturilor precum iepurii, 

cârtiţa, melcii. 

 

 

 

 

 iepure           cârtiţă              melc 

Livezile sunt medii de viaţă create de om, formate din pomi fructiferi precum prunul, 

mărul, părul, caisul, cireşul, gutuiul, etc. Aceste fructe sunt folosite fie proaspete, în salate fie 

conservate sub formă de gemuri, siropuri, jeleuri, sucuri etc.  

 

 

 

           măr             gutuie              persici               prune                 ananas  

 

Românii folosesc fructe şi legume care cresc în România dar şi fructe/ legume din afara 

ţării noastre  precum portocalele, bananele, ananasul etc. 
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Fixarea cunoştinţelor 

1.Identificaţi în imaginea alăturată care fructe sunt folosite la realizarea unei salate de 

fructe . 

 

 

 

 

 

 

2. Denumeşte legumele din imagine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Care dintre următoarele fructe şi legume cresc în România?  Încercuiţi aceste legume 

şi fructe.  

 

 

 

 

 

 

4. Încercuieşte legumele a căror parte comestibilă (bună de mâncat)  creşte în pământ: 
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5. Sub ce formă putem consuma legumele şi fructele ? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

6.  Folosiţi o linie pentru a separa legumele de fructele din imagine. Câte  fructe şi câte 

legume sunt în imaginea alăturată?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezi următoarele materiale: 
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1.18. Integrarea și adaptarea elevului cu CES la ora de limba și literatura 

română 

 

Profesor Nicolescu Dana Manuela, 

Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu”, Rucăr, jud. Argeș 

 

Educația integrată îi va permite copilului cu probleme de adaptare să trăiască alături de 

ceilalți copii valizi, să desfășoare activități comune, dobândind abilități indispensabile pentru o 

viață cât mai apropiata de cea a valizilor, pentru o adecvată inserție socială. 

Fiecare copil are nevoie să ştie că este dorit şi iubit. Fiecare părinte încearcă să-i spună 

acest lucru, să-i spună că este minunat, că este cel mai de preţ lucru pe care el, părintele, l-a 

dobândit pe lumea asta. Atingerea, mângâierea, imbrăţişările, zâmbetul, modul drăgăstos de a-

l privi, tonul afectuos cu care îi vorbeşti, bucuria care te animă atunci când copilul iţi zâmbeşte 

sau îngrijorarea care te doboară atunci când bebeluşul tău plânge, toate acestea sunt modalităţi 

de bază care stabilesc comunicarea între copil şi părinte.             

Cea mai importantă formă de interacţiune  are loc prin contactul privirii şi schiţarea 

zâmbetului de către adult. Ca răspuns la zâmbetul acestuia, copilul va învăţa şi el şi va 

reproduce, la rândul lui, acest gest. Asfel, se naşte un prim “dialog” timid, dar cu o uriaşă 

încărcătură afectivă, un puternic catalizator al interacţiunilor ulterioare. Încrederea se va stabili 

între părinte şi copil şi va crea acea legătură afectivă unică prin care un biet om devine un bun 

părinte! 

Fiecare părinte trebuie să înveţe să perceapă copilul cât mai realist şi diferenţiat pentru a 

putea să descopere nevoile şi să-i ofere în mod corect tot ce îi este necesar pentru a se dezvolta 

pe deplin. Trebuie să fim atenţi la toate reacțiile copilului pentru a fi alături de el când va avea 

nevoie de sprijin şi dragoste ! Aşteptările trebuie să fie cât mai aproape de posibilităţile copilului 

pentru că numai aşa îl putem ajuta să depăşească problemele ! 

Intervenţia timpurie este un program elaborat şi aplicat de specialişti care încurajează şi 

susţine părinţii copiilor cu probleme, să recunoască şi să înţeleagă nevoile particulare de 

dezvoltare ale copilului lor şi îi ajută să-şi însuşească tehnici, modalităţi de a-i dezvolta 

capacităţile şi abilităţile, de a remedia manifestările negative în creşterea copilului şi de a 

participa activ şi eficient la procesul recuperării copilului. 

Echipa de intervenţie timpurie lucrează cu familia. Ei determină împreună ce tip de 

intervenţie este cel mai potrivit şi mai benefic pentru copil şi elaborează un program de 
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intevenţie comună individualizat pe nevoile specifice ale copilului şi posibilităţile familiei. 

Acest plan de intervenţie conţine specificaţii clare cu privire la totalitatea serviciilor educative, 

de training şi sprijin familial, care vor fi asigurate în scopul remedierii impactului negativ al 

dublei deficienţe senzoriale asupra copilului şi asupra relaţiilor şi interacţiunilor dintre acesta 

şi familia lui.                

Este important să ştim că fiecare copil are un ritm propriu de dezvoltare, că nu există un 

progres continuu şi că nu toţi copiii trec prin toate stadiile de dezvoltare psihomotorie.  

Să urmăreşti copilul în timp ce creşte este o experienţă fascinantă, fiecare perioadă aduce 

ceva nou: zâmbeşte, gângureşte, ridică capul stând pe burtă, se rostogoleşte, se târăşte, stă în 

şezut, se ridică, merge, spune silabe, se mișcă, reacționează, are rezultate. 

Jocul este o activitate esenţială în dezvoltarea copilului. Jucându-se, descoperă lumea, se 

descoperă pe sine, propriul corp, casa, familia şi mica sa lume prinde treptat contur, plină de 

tentaţii şi întrebări. Oricărui copil îi place să se joace; deopotriva amuzant şi educativ, jocul 

simbolizează descoperirea lumii şi pătrunderea în ea, exersarea competenţelor nou 

achiziţionate, valorificarea lor.  

Dacă copilul este puţin mai încet în atingerea acestor abilităţi, nu înseamnă neapărat că 

dezvoltarea lui este afectată. Trebuie să apară îngrijorarea numai dacă întârzierea este mare, 

situaţie în care trebuie să consultăm medicul sau specialiştii. 

În funcţie de vârstă,  jucăriile alese trebuie să corespundă posibilităţilor copilului de a le 

folosi şi modalităţilor pe care acesta le va aborda în manipularea lor.  

De exemplu, la vârsta mică, copilul va apuca, va arunca jucăriile sau le va explora, mai 

ales băgându-le în gură. Este uşor pentru părinţi să selecteze jucăriile după nişte criterii clare: 

să fie destul de mari pentru a putea fi apucate, să nu poată fi  înghiţite  (sau să se desfacă în 

bucăţele mici care pot provoca ulterior accidente), să aibă o culoare puternică etc. Ulterior, 

copilul le va manipula şi va descoperi cum funcţionează, şi atunci jucăriile vor fi stimulative, 

cu butoane, beculeţe, efecte sonore, cu rotile sau cu baterii şi mecanism. 

Activităţile recomandate pentru fiecare etapă de dezvoltare a copilului au caracter 

orientativ şi reprezintă doar o parte dintre activităţile care se pot desfăşura cu copiii. 

Interacţionând cu ei, îi vom înţelege şi vom reuşi să-i adaptăm. De asemenea, putem să 

inventăm noi modalităţi amuzante şi eficiente, în acelaşi timp, care să contribuie la dezvoltarea 

armonioasă a copilului.            

Să le arătăm toată dragostea pare de la sine inţeles, dar este foarte adevărat. De fapt, 

dragostea şi dezmierdările ajută la dezvoltarea creierului. Copiii au nevoie de dragoste pentru a 

trăi. Grija faţă de ei, suportul emoţional acordat, dau copilului sentimentul de siguranţă atunci 
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când începe să descopere lumea. Nu este doar un sfat “din auzite”. Studii ştiinţifice riguroase 

arată că dragostea, atenţia, afecţiunea acordate au un impact direct şi măsurabil asupra 

dezvoltării fizice, mentale şi emoţionale a copilului. 

Interacţiunea timpurie nu numai că dezvoltă instrumente specifice de reacţie, dar şi 

ameliorează eventualele regrese care pot apărea în folosirea ineficientă a simţurilor, ca o 

consecinţă a unor sindroame sau lezări funcţionale. Pentru un copil bănuit a avea pierderi de 

vedere sau de auz este vitală stimularea timpurie a restanţelor senzoriale pentru a ameliora 

deficienţa; de asemenea, dezvoltarea modalităţilor de compensare a funcţiei lezate, atunci când, 

de exemplu, copilul îşi foloseşte tactul pentru a completa informaţiile percepute vizual sau îşi 

foloseşte vederea pentru a suplini nivelul auditiv insuficient. 

O observaţie specială se referă la introducerea şi folosirea metodei „startului fals” la 

copilul mic, mai ales la cel cu deficienţe senzorial-perceptive, ca modalitate de a-l ajuta să 

anticipeze anumite activităţi.  

Ceea ce trebuie urmărit este să câştigăm încrederea copilului şi să-i dezvoltaţi abilităţile 

de a rezolva problemele fără să simtă frustrări. Comportamentul său are de fiecare dată un motiv 

şi este important să descoperim ce îl determină să reacţioneze negativ ca să-l ajutam să rezolvem 

problema. Ştiind motivul, nu numai că îi putem oferi ajutorul, dar atunci când este cazul, putem 

să gestionăm mai bine situaţia. 

Depistarea timpurie a pierderilor senzoriale este cea mai importantă premisă pentru 

recuperarea şi compensarea deficienţei prin includerea copilului într-un program specific de 

stimulare timpurie. Depistarea şi diagnosticarea este de competenţa medicului. Totuşi, părintele 

joacă un rol extrem de important! Pentru aceasta este important să ştie la ce să raporteze reacţiile 

şi comportamentele copilului. Totuşi, vârsta cronologică şi nivelul de dezvoltare prezentat au 

un caracter orientativ, pentru că,  în fond, fiecare copil are propriul său ritm de dezvoltare.      

Dacă în anumite sfere progresul său nu se încadrează în tipar, nu trebuie să apară neapărat 

un motiv de îngrijorare, decât în măsura în care se produc stagnări  ce creează un decalaj mare 

faţă de nivelul de dezvoltare „normal„ pentru o anumită vârstă. 
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1.19.  Jocul didactic matematic – mijloc de consolidare a operațiilor 

aritmetice pentru elevii cu CES 

 

Profesor învățământ primar Sascău Iuliana, 

                    Școala Gimnazială Cleja – Școala Gimnazială Somușca (structură), jud. Bacău 

 

Predarea la elevii cu nevoi speciale, prin folosirea jocului didactic ca metodă atractivă 

pentru elevi,  solicită aceleași strategii și practici ca și predarea la orice alt tip de clasă. Cu alte 

cuvinte, o bună metodă de predare în general va fi o bună metodă de predare și pentru elevii cu 

nevoi speciale.  

Jocul didactic matematic este o activitate de învățare al cărei efort elevii cu cerințe 

speciale nu-l simt ci îl doresc. Astfel se impune necesitatea ca lecția de matematică să fie 

completă sau intercalată cu jocuri didactice cu conținut matematic.  

Un exercițiu sau o problemă de matematică poate deveni joc matematic dacă:  

 realizează un scop și o sarcină didactică din punct de vedere matematic;  

 folosește elemente de joc în vederea realizării sarcinii propuse cum sunt introducerea 

individuală sau pe grupe de elevi; recompensarea rezultatelor bune sau penalizarea 

greșelilor comise de cei antrenați în rezolvarea exercițiilor propuse, aplauze, etc.;  

 folosirea unui conținut matematic accesibil, atractiv și recreativ prin forma de 

desfășurare, prin materialul didactic ilustrativ etc.;  

Pentru realizarea sarcinilor propuse și pentru stabilirea rezultatelor competitive se 

folosesc reguli de joc cunoscute anticipat de către elevi, învățătorul fiind „arbitrul” principal al 

întrecerii. Prin folosirea jocurilor didactice, în predarea matematicii la elevii cu cerințe speciale 

se realizează și sarcini formative ale procesului de învățământ.  

Astfel pentru elevi jocurile didactice matematice:  

1. antrenează operațiile gândirii: analiza, sinteza și comparația;  

2. dezvoltă spiritul de inițiativă și independență în muncă precum și spiritul de echipă, 

spiritul creator și de observație: atenția, disciplina și ordinea în desfășurarea unei activități; 

3. formează deprinderi de a lucra corect și rapid.  

Prin folosirea jocului didactic în predarea matematicii în ciclul primar elevilor cu cerințe 

speciale, se contribuie la însușirea mai rapidă, mai temeinică mai accesibilă și mai plăcută a 

unor cunoștințe relativ aride (abstracte) pentru această vârstă cum ar fi: numerația, operațiile de 

adunare și înmulțire și inversele lor, respectiv scăderea și împărțirea, formele geometrice, etc.  
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În jocurile didactice matematice se pot alege cele mai variate elemente de joc: întrecere 

(emulație/competiție) individuală sau pe grupe de elevi, cooperarea între participanți, 

recompensarea rezultatelor bune sau penalizarea greșelilor comise de către cei antrenați în 

jocurile de rezolvare a exercițiilor  sau a problemelor, bazate pe surpriza, așteptare, aplauze, 

cuvântul stimulator etc. O parte din aceste elemente se utilizează în majoritatea jocurilor 

didactice, altele, în funcție de conținutul jocului. Important este ca elementele de joc să se 

împletească strâns cu sarcina didactică, să mijlocească realizarea ei în cele mai bune condiții. 

Conținutul matematic al jocului didactic trebuie sa fie accesibil, recreativ si atractiv prin 

forma în care se desfășoară, prin mijloacele de învățământ utilizate, prin volumul de cunoștințe 

la care se apelează. 

Materialul didactic. Reușita jocului didactic matematic depinde în mare măsura de 

materialul didactic folosit, de alegere corespunzătoare și de calitatea acestuia. Materialul 

didactic trebuie să fie variat, cât mai adecvat conținutului jocului , să slujească cât mai bine 

scopul urmărit. Astfel se pot folosi: planșe, folii, fise individuale, cartonașe, jetoane, trusă cu 

figuri geometrice. 

Regulile jocului. Pentru realizarea sarcinii propuse și pentru stabilirea rezultatelor 

întrecerii se folosesc reguli de joc propuse de învățător sau cunoscute în general de elevi. Aceste 

reguli concretizează sarcina didactica si realizează, în același timp, sudura între aceasta si 

acțiunea jocului. Regulile de joc transformă de fapt exercițiul sau problema de joc, activizând 

întregul colectiv de elevi la rezolvarea sarcinilor primate. Există și jocuri în care elevii sunt 

antrenați pe rând la rezolvarea sarcinilor didactice. În aceste jocuri este recomandabil ca 

propunătorul să introducă o completare la regulă, în sensul de a cere grupei să-l urmărească pe 

cel întrebat și să răspundă în locul lui, dacă este cazul.              

La Matematică, jucându-se cu cifrele, copilul cu CES a participat vioi la cerințe 

însușindu-și corect atât numerația, cât și cunoașterea cifrelor în concentrul 0–5. Exemple de 

jocuri didactice folosite: „Unește cifrele și spune ce obții!”, „Calculăm și colorăm!”, „Cel mai 

bun matematician”, „Trăistuța fermecată”, „Spune-mi ce-ai greșit?”, „Ghici, ghici!”, „Stop!”, 

„Numără și desenează”, „Câți porumbei?”. Detaliem jocul „Stop!”. 

Sarcina didactică: să recunoască cifrele în limitele 0–5; 

Desfășurarea jocului: învățătorul are mai multe jetoane cu cifre. Ele sunt date din mână 

în mână. Când învățătorul spune „stop”, elevul care deține jetonul trebuie să recunoască cifra 

arătând clasei cartonașul. Copiii aprobă sau nu răspunsul. 
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Folosind jocurile și exercițiile se urmărește captarea atenției, exersarea memoriei, buna 

relaționare, exprimarea liberă a sentimentelor cu o mimică și gestică adecvate, cunoașterea, 

autocunoașterea, corectarea ieșirilor negative și observarea percepției sociale a copiilor. 

Această formă de activitate dezvoltă capacitățile de comunicare și de colaborare, spiritul 

de inițiativă și de emulație. Fiecărui membru al grupei i se oferă posibilitatea de a-și expune 

liber părerea, câștigând astfel încrederea în sine, devenind util grupului. 

Elevul cu CES își formează anumite deprinderi de comportament, se formează pentru 

viață. Colectivul de elevi se sudează, prind contur unele sentimente pozitive: respect, ajutorare, 

sacrificiu, dăruire, împlinire. 

Astfel, elevii cu deficiențe, învață să accepte părerile colegilor, să contribuie personal la 

succesul grupului, să se bucure de reușita grupei, să depășească dificultățile întâlnite, să-și 

asume responsabilitatea, să se integreze colectivului de elevi din care face parte. 

Toți elevii au dreptul să aștepte de la învățământ cele mai bune și eficiente metode, iar 

elevii cu CES nu trebuie să fie exceptați. Pentru aceștia din urmă, elaborăm Planurile de 

Intervenție Personalizate. 

Planurile de Intervenție Personalizate se elaborează conform cerințelor educative speciale 

ale elevilor. Se bazează pe o strategie de învățare în pași mici cu obiectivele cât mai precise, 

măsurabile, realiste, temporal delimitate și aprobate de părinte, școală și elev. 

Cel mai important aspect avut în vedere ar fi ca predarea în cadrul diversității să implice 

predarea pentru fiecare individ în parte. Este necesar să ținem cont de interesele fiecărui elev, 

de experiențele și țelurile lui. Respectarea acestei necesități reprezintă un pas important în 

educația elevilor și integrarea lor în societate, după terminarea studiilor. 

Mai mult, putem spune că diferențele dintre indivizi sunt mult mai pregnante decât cele 

dintre grupuri. Din acest punct de vedere, poate una dintre cele mai mari provocări căreia trebuie 

să-i facă față un cadru didactic este adaptarea stilului de predare astfel încât să corespundă 

necesităților fiecărui elev în parte. 

Pentru cadrul didactic, unul dintre cele mai importante aspecte ar fi nevoia sa de adaptare 

la necesitățile copiilor, oricare ar fi acele necesități și oricare ar fi copiii, fie că sunt copii cu 

CES, fie că pur și simplu sunt copii cu un ritm mai lent de învățare. 
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Programa școlară la matematică, clasa pregătitoare și clasele I-IV Anexa nr. 2 la ordinul 

ministrului educației naționale nr. 5003 /02.12.2014, MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE, București;         

Vrășmaș, T. (2001). „Învățământ și⁄sau inclusiv”, Editura Aramis. 
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1.20. Integrarea copiilor cu cerințe educative speciale în școlile de masă 

 

Profesor Simion Petronela,  

Profesor Iftode Lăcrămioara,  

Profesor Anca Roznovan, 

Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții Iași, jud. Iași 

 

Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES  

încearcă să găsească cele mai bune metode de predare-învăţare pentru a-i determina pe toţi 

participanţii la actul educaţional să se implice conştient în activităţile derulate. Un lucru 

important pentru cadrele care lucrează cu acești copii îl reprezintă colaborarea cu părinții și 

consilierea acestora, implicarea lor directă in lucrul efectiv cu copii, nu în calitate de observator 

ci și de participanți activi.  

Este important de menționat faptul că, educația integrată a copiilor cu CES urmărește 

dezvoltarea capacităților fizice și psihice a acestora care să-i apropie cât mai mult de copii 

normali, a implementării unor planuri de învățare personalizate pentru folosirea potențialului 

fizic și psihic pe care îl are fiecare dintre acești copiii; stimularea potențialului restant, ce 

permite dezvoltarea compensatorie a unor funcții menite să le suplinească pe cele deficitare; 

crearea climatului afectiv în vederea formarii motivației pentru activitate, în general  și pentru 

învățare, în special  asigurarea unui progres continuu în achiziția  comunicării; formarea unor 

abilități de socializare și relaționare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu caracter 

profesional și de exercitare a unor activități cotidiene; dezvoltarea comportamentelor adaptative 

și a însușirilor pozitive ale personalității, care să faciliteze normalizarea deplină.  

Evaluarea progresului școlar a copiilor cu CES se va realiza diferențiat în funcție de 

evoluția proprie a copilului, pe baza unor descriptori de performanță, stabiliți de profesorul 

clasei, prin evaluarea secvențială de la fiecare lecție/activitate, precum și evaluarea periodică, 

sumativă și cea semestrială a activității școlare.  

În concluzie, învățământul de masă și implicit școala, trebuie să aibă în vedere 

transformarea elevului cu CES într-o persoană capabilă să-şi creeze propriile procese şi strategii 

de raţionament, utile pentru rezolvarea problemelor reale şi apropiate. 

 

PLAN DE INVĂȚARE PERSONALIZAT 

MODULUL III – Asamblări mecanice 
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Principalele obstacole în calea învățării: 

 dificultăți în înțelegerea unor informații transmise;  

 dificultăți în formarea abilităților de realizare a unor asamblări simple  

 dificultăți în a aplica în structuri informațiile primite; 

 nivel scăzut de concentrare; 

 dificultati în a memora modul de realizarea a unor asamblări simple;  

 dificultăți în a utiliza SDV-urile necesare realizării operațiilor de asamblare; 

 dificultăți în a reține informații relativ complexe;  

 dificultăți în a înțelege unele sarcini de lucru;  

 dificultăți în a selecta  și  a se concentra pe aspectele relevante ale unei sarcini;  

 dificultăți în a se autoorganiza (lucrează ineficient fără supraveghere și indicații); 

 dificultăți în utilizarea vocabularului tehnic de specialitate. 

Modulul Asamblări mecanice  face parte din cultura de specialitate aferentă domeniului 

de pregătire de bază Mecanic, clasa a X-a, corespunzător anului II de învățământ profesional, 

calificarea: Mecanic auto, fiindu-i alocat un număr de 192 de ore pe an, din care 64 ore de teorie 

și 128 ore de instruire practică.  Modulul oferă elevilor cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi 

referitoare la citirea, reprezentarea şi interpretarea desenelor tehnice (schiţe, desene de reper, 

subansambluri, desen de ansamblu), cu referire mai ales la modul de realizare a desenului la 

scară și a desenului de ansamblu, înscrierea pe desen a stării suprafețelor (rugozități), a 

toleranțelor cu referire mai ales la organele de mașini. Curriculumul adaptat este util pentru 

elevii cu dificultati  generale sau severe de învățare, cu sau fără tulburări de comportament 

pentru a – şi putea forma însuşi competenţele profeionale necesare domeniului mecanic.  

Argument  

Acest curriculum este realizat plecând de la scopurile şi competențele/obiectivele 

generale ale predării şi învăţării disciplinelor tehnice, în special a modulului Asamblări 

mecanice: trezirea interesului şi a curiozităţii tehnice, ştiinţifice a elevilor, înţelegerea unor 

fapte şi fenomene din universul apropiat, aplicarea cunoştinţelor învăţate în viaţa cotidiană 

adecvarea strategiilor didactice în vederea  dezvoltării competenţelor de utilizare a 

documentaţiei tehnice necesare realizării asamblărilor mecanice, a SDV-urilor utilizate, a 

normelor de protecție a muncii ce trebuie respectate cu strictețe. 

Conţinuturile învăţării trebuie să ofere elevilor o informare corectă din punct de vedere 

ştiinţific despre organele de asamblare și asamblările utilizate în construcția de mașini, 

metodele și instrumentele utilizate pentru realizarea asamblărilor mecanice. 
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Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi 

moderne, activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare 

parcurgerii materieiși de formare a deprinderilor necesare măsurării folosind metode, mijloace 

şi instrumente de lucru cât mai adecvate acestor cazuri. Se va aborda instruirea centrată pe elev 

prin proiectarea unor activități de învățare variate ținând cont și de stilul de învățare al ecstuia. 

Activitățile de învățare vor viza: 

 aplicarea metodelor centrate pe elev, activarea structurilor cognitive și operatorii ale 

elevilor, exersarea potențialului psiho-fizic al elevilor, transformarea elevului în 

coparticipant la propia învățare și instruire; 

 îmbinarea și alternarea sistematică a activităților bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea după diverse surse de informare, observația proprie, exercițiul personal 

adaptat, instruirea programată în pași mici conform ritmului de învățare al elevului, 

lucrări practice și lucrul individual, tehnica muncii cu fișe de lucru adaptate). 

Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu consilierul școlar al 

școlii şi integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei. 

Beneficiari: elevi cu cerințe educaționale speciale cuprinşi în învățământul de masă. 

 

Unități de rezultate ale învățării/rezultate ale învățării şi activităţi de învăţare 

 1.  Noţiuni generale despre tehnologia asamblării 

Activităţi de învăţare 

 Exerciții de realizare a schemei de asamblare a unui produs simplu; 

 Exerciții de alegere a SDV-urilor/utilajelor necesare executării operaţiilor pregătitoare 

aplicate pieselor în vederea asamblării; 

 Aplicații practice de utilizare a SDV- urilor/utilajelor în vederea executării operaţiilor 

pregătitoare aplicate pieselor în vederea asamblării; 

 Exerciții de utilizare corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate; 

 2.  Asamblări nedemontabile 

Activităţi de învăţare 

 Exerciții de alegere a SDV-urilor necesare executării asamblării prin nituire manuală; 

 Aplicații practice de utilizare a SDV-urilor în vederea asamblării prin nituire manuală, 

sudare, lipire, presare; 

 Execuția corectă pas cu pas a asamblărilor: nituirea manuală , sudarea cu arc electric, 

lipirea moale și tare a semifabricatelor/pieselor; 
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 Exerciții de culegere de pe Internet a informaţiilor referitoare la tipurile de maşini de 

nituit, sudat, lipit; 

 Exerciții de verificare a îmbinărilor nituite realizate; 

 Exerciții practice de remediere a defectelor îmbinărilor nituite, sudate, lipite; 

 Exerciții de utilizare corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate; 

 Exerciții de comunicare/ raportare a rezultatelor activităţii profesionale desfăşurate. 

 Exerciții de verificare a respectării  normelor de securitate şi sănătate în muncă; 

 Exerciții de verificare a respectării măsurilor de prevenire a accidentelor în muncă şi a 

bolilor profesionale 

3. Asamblări demontabile 

Activităţi de învăţare 

 Exerciții de alegere a sculelor necesare executării asamblării prin filet, prin formă, 

elastice; 

 Aplicații practice de utilizare a sculelor în vederea asamblării prin filet; 

 Exerciții de realizare a asamblarea prin filet a pieselor, cu pene, cu caneluri; 

 Exerciții de control a  asamblărilor prin filet, cu pene, cu știfturi, cu caneluri; 

 Exerciții de utilizare corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate; 

 Exerciții de comunicare/ raportare a rezultatelor activităţii profesionale desfăşurate. 

 Exerciții de documentare folosind tehnologia informaţiei; 

 Exerciții de  colectare şi transmiterea informaţiilor relevante cu privire la construcţia şi 

funcţionarea echipamentelor de lucru utilizate; 

Strategii didactice 

Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care 

o are aplicarea metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea 

motivaţei pentru ȋnvăţare, crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, 

faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm propriu, ȋncurajarea cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor 

sarcini, ceea ce conduce la cunoștere și acceptare reciprocă, respectarea altor opinii, ȋnţelegerea 

realităţii.  În proiectarea și desfășurarea lecţiilor, se folosesc strategiile didactice tradiţionale 

îmbinate cu cele moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de a crea 

competenţe ce vor asigura autonomia personală și integrarea socio-profesională. 

Dintre metodele de ȋnvăţare prin cooperare eficiente și ȋn  cazul copiilor cu cerinţe 

educative speciale se numără: 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 95  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

 Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect nefiind 

criticați, toate ideile sunt bune. 

 Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat : se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă 

anume și după aceea se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn 

timpul lecţiei, iar la finalul ei se verifică ce au aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor. 

 Turul Galeriei : ȋn grupuri de trei sau patru  elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat 

un produs, care poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările celorlalte 

grupe, rotindu-se de la un produs la altul și se poate discuta pe margine acestora. Astfel, 

prin feedbackul oferit de colegi se consolidează anumite cunoștinţe și se valorizează 

produsul obţinut ȋn grup. 

 Activitatea dirijată de citire – gândire : presupune fragmentarea unui text astfel ȋncât elevii 

pot face predicţii despre ce se va ȋntâmpla ȋn fragmentul următor. 

Alte metode activ-participative mai sunt : interviul ȋn trei etape, predicţiile ȋn perechi, 

unul stă și trei circulă, linia valorilor, masa rotundă. 

Este important de precizat faptul că există o multitudine  de tehnici și metode care 

favorizează ȋnvăţarea prin interacţiunea cu ceilalţi colegi, iar   aceste metode pot fi selectate, 

reformulate și chiar ȋmbogătite cu alte variante ȋn funcţie de tipul disciplinei, de vârsta  și nivelul 

de dezvoltare al elevului. 

Metodele  pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează un 

învăţământ personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor de 

lucru. 

Mijloacele de învăţare constituie o componentă principală a procesului de învăţământ 

pentru elevii cu CES, sunt considerate auxiliare pedagogice şi se împart în  materiale didactice 

şi mijloace tehnice (calculatorul, instrumente de desen). 

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de  potenţialul individual. Evaluarea 

trebuie să vizeze identificarea progresului realizat de elev, luând ca punct de plecare rezultatele 

evaluării iniţiale. Tratarea diferenţiată exprimă necesitatea ca organizarea, desfăşurarea şi 

evaluarea activităţilor instructiv-educative să stimuleze  dezvoltarea copilului. Sarcinile care se 

dau  elevului cu CES să fie în concordanţă cu însuşirile de personalitate, care se află în 

permanentă devenire şi transformare, astfel asigurându-se o  amplificare a efortului psihic  şi 

fizic al copilului.  

Diferenţierea se poate face atât prin curriculum, prin extinderea şi profunzimea 

cunoştinţelor propuse spre învăţare, cât şi  prin formele de organizare a activităţii şi a metodelor 

didactice utilizate. Elevii aflaţi în diferite faze ale insuccesului şcolar pot fi cuprinşi în activităţi 
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frontale, dar trebuie trataţi şi individual, cu sarcini de lucru care să ţină seama de  

dificultăţile lor. 
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1.21. Jocul - modalitate de predare și evaluare la copiii cu CES 

 

Profesor Lascu Angela Geanina, 

Clubul Copiilor Caransebeș, jud. Caraș-Severin 

 

Eficienta procesului instructiv - educativ depinde atât de stabilirea adecvată a conținutului 

cunoștintelor, priceperilor și deprinderilor, cât și de modalitatile prin care acestea ajung să fie 

însușite de copii. Un mijloc de educare și instruire a copiilor, este jocul didactic. Pentru a-i spori 

permanent eficiența jocul trebuie apreciat ca bază a conceperii  activității educative. 

Fără joc nu se poate ajunge la o finalitate reală, e conceput ca mijloc de educare a copiilor, 

ca procedeu metodic de realizare optima a sarcinilor concrete pe care și le propune procesul de 

învățământ și ca formă de organizare a activității de cunoaștere și de dezvoltare a capacitățiilor 

psihofizice pe toate planurile. 

Una din formele de manifestare a copilului este jocul. În mod obişnuit o asemenea 

activitate este izvorâtă din nevoia de acţiune, de mişcare a copilului, o modalitate de a-şi 

consuma energia, sau de a se distra, un mod plăcut de a utiliza timpul şi nu numai. 

Jocul - ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire intelectuală, 

tehnică, morală şi fizică a copilului. Elementul de joc imprimă acestuia un caracter mai viu, mai 

atrăgător, aduce varietate şi o stare mai bună, dispoziţie functională, de veselie, de bucurie, de 

destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei, plictiselii şi a oboselii. 

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţămant, el dobândeşte funcţii 

psihopedagogice speciale,asigurând participarea activă a elevului la lecţii sporind interesul de 

cunoaştere faţă de conţinutul lecţiei. Ştim că jocul didactic prezintă o metodă de învăţare în care 

predomină acţiunea didactică stimulativă. Această acţiune valorifică la nivelul instrucţiei 

finalităţile adaptive de tip recreativ proprii activităţii umane, în general, în anumite momente 

ale evoluţiei sale ontogenice, în mod special. 

Copiii, majoritatea timpului liber şi nu numai, şi-l petrec jucându-se. Jocul reprezintă 

pentru copii o modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin joc copilul capătă informaţii 

despre lumea în care trăieşte, intra în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător 

şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. Psihologia jocului evidenţiază importanţa activării 

acestei metode mai ales la copiii cu CES. 

Analiza sa permite cadrului didactic valorificarea principalelor 5 direcţii de dezvoltare 

orientate astfel: 
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- de la grupe mici la grupe tot mai numeroase; 

- de la grupe instabile la grupe tot mai stabile; 

- de la jocuri fără subiect la jocuri cu subiect; 

- de la şirul de episoade nelegate între ele spre jocuri cu subiect şi cu desfăsurare 

sistematică; 

- de la reflectarea vieţii personale şi a ambianţei apropiate la reflectarea evenimentelor 

vieţii şcolare. 

Această activitate dinamizează acţiunea didactică prin intermediul motivaţiilor ludice 

care sunt subordonate scopului activităţii de predare-învăţare dar şi de evaluare. Modalităţile 

de realizare angajează urmatoarele criterii pedagogice de clasificare a jocurilor didactice: 

- după obiective prioritare: jocuri senzuale (auditive, tactile, vizuale), jocuri de observare, 

de dezvoltare a limbajului, de stimulare a cunoaşterii interactive; 

- după forma de exprimare: jocuri simbolice de orientare, de sensibilizare; conceptuale 

jocuri; ghicitori; jocuri de cuvinte incrucişate. 

- după conţinutul instruirii: jocuri matematice;  jocuri muzicale, sportive, literare/ 

lingvistice. 

- după sursele folosite: jocuri materiale, jocuri orale, pe baza de întrebări, pe baza de fişe 

individuale, pe calculator. 

- după regulile instruite: jocuri cu reguli transmise prin tradiţie, cu reguli inventate, 

spontane şi protocolare. 

- după competenţele psihologice stimulate: jocuri de mişcare, de observaţie, de 

imaginaţie, de atenţie, de memorie, de gândire, de limbaj şi de creaţie. 

Folosirea jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă aduce variaţie în 

procesul de instruire a copiilor cu CES, făcându-l mai activ. 

Fiecare joc didactic cuprinde următoarele laturi constitutive:conţinuturi; sarcina 

didactică, regulile jocului, acţiunea de joc. 

Prima latură – conţinuturi - este constituită din cunoştinţele anterioare ale copiilor,însuşite 

în cadrul lecţiilor anterioare cu întreaga clasă. 

Cea de-a doua sarcină didactică - poate să apară sub forma unei probleme de gandire, de 

cunoaştere, de numire, ghicitoare, comparative. 

 A treia latură- regulile jocului - decurge din însăşi denumirea ei. Regulile sunt menite să 

arate copiilor cum să joace, cum să rezolve problema respectivă. 

Ultima latură - acţiunea de joc - cuprinde momente de aşteptare, surprindere, ghicire, 

întrecere şi fac ca rezolvarea sarcinii didactice să fie placută şi atractivă pentru copii. 
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Elementele de joc: gândirea, mişcarea, întrecerea, surpriza, etc, crează stări emoţionale 

care întreţin interesul şi dau colorat viu lecţiei. 

Prin joc, copiii cu CES pot ajunge la descoperire de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea 

lor de a acţiona creativ,pentru că strategiile jocului, sunt în fond strategii euristice, în care se 

manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala. 

În acest caz, intenţia principală a jocului nu este divertismentul, rezultat din încercarea 

puterilor, ci învăţarea care pregateşte copilul pentru munca şi viaţă. Pentru a atinge aceste 

scopuri, jocurile trebuie să fie interactive, să le evalueze cunoştinţele. 

Evaluarea prin joc condiţioneaza în aşa manieră dinamica clasei, încât putem spune că nu 

există învăţare eficientă fără evaluare. Ea nu poate şi nu trebuie redusă la simplul act al 

notării.Principala funcţie a evaluării este aceea de a determina măsura în care diferite obiective 

pedagogice au fost atinse. In acelaşi timp încearcă să explice randamentul nesatisfăcător. 

Scopul educaţiei prin joc este acela de forma anumite deprinderi, strategii cognitive, 

atitudini şi comportamente, acestea se formeaza doar dacă îl punem pe elev să lucreze efectiv; 

să acţioneze, atât pe plan verbal cât şi motric. 

Armonizarea realizată cu ajutorul jocului se manifestă sub forma unei concordanţe 

subiective între dorinţă şi putinţă. Datorită acesteia, copilul gaseşte în joc un răspuns pozitiv la 

încercările sale mascate de a fi înteles şi o confirmare a sentimentului propriei valori. 

Jocul constituie un sprijin necesar în organizarea evaluării, având în vedere faptul că 

monotonia produsă de formele stereotipice ale exerciţiilor produce rapid plictiseală. 

Acesta are ca efect secundar scăderea dorinţei de a învăţa a elevului,scăderea interesului 

şi atenţiei. 

Jocul ca modalitate nu urmăreşte în principal evidenţierea deficienţei şi a blocajului 

copilului.O asemenea abordare exclude teza caracterului irecuperabil al copilului cu CES. 

Elementele de joc încorporate în procesul de predare-evaluare pot fi motive şi stimula puternic 

acest proces în toate formele lui. 
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1.22. Educație și intervenție prin intermediul povestirilor terapeutice 

 

Profesor psiholog Milea Rodica Melania,  

Şcoala Profesională Specială Codlea, jud. Brașov 

 

 

 

 

Copiilor le plac poveştile, chiar dacă nu au toate zâne şi feţi-frumoşi, pitici şi zmei, dar 

foarte bine pot avea personaje de vârsta lor, cu prietenii lor şi de ce nu, bucuriile şi necazurile 

lor. Înainte de a primi conotaţii terapeutice şi a deveni mijloc de rezolvare a unei situaţii, 

povestea porneşte de la definirea sa. Povestea nu face altceva decât să transmită pe baza celor 

relatate, o experienţă de viaţă, o situaţie problemă, o stare de fapt, toate concurând la găsirea 

unei soluţii implicând de cele mai multe ori, autorul cu întreaga sa personalitate.  

Povestea terapeutică  este un instrument preţios care  scoate la iveală emoţii şi  sentimente 

ce riscă să rămână ascunse în inconştient: angoase, frici, dorinţe, obsesii, culpabilităţi, invidii, 

întrebări fără răspuns. Astfel, funcţia metaforelor şi a poveştilor este aceea, de a ajuta 

„ascultătorul”să împace propriiile sale pulsiuni cu cerinţele realităţii externe şi regulile 

societăţii, deloc uşoare în unele cazuri. 

De fapt, copilul nu caută altceva în „bucătăria” poveştii terapeutice, decât pe sine, 

încercând    să-şi întărească EU-L.  

Povestea terapeutică trebuie să fie un izvor atât de energie, cu precădere pozitivă, cât şi 

unul de bucurie în care evenimentele vieţii să fie o cascadă de culori benefice celui în suferinţă.  

Povestea terapeutică nu se poate explica, ea nu dă nici soluţii şi nici verdicte, ci se lasă 

înţeleasă de cel ce o ascultă și înţelege.  

Există autori (Faber A. şi Mazslish E) care susţin cele şapte metode menite a-l atrage pe 

copil să coopereze atât la şcoală cât şi acasă: descrie problema, dă informaţii, oferă o variantă, 

exprimă-te printr-un cuvânt sau un gest, descrie ceea ce simţi tu, aşterne pe hârtie, fii glumeţ.  

Mitrofan I. și Buzducea D. remarcau faptul că „O modalitate simplă, dar eficientă o 

reprezintă tehnica celor cinci sentimente: tristeţea, furia, fericirea, frica singurătatea.  

Este foarte important să nu se anticipeze şi nici să nu se sugereze răspunsul copilului.  

O altă modalitate de a ajunge la sufletul copilului este aceea de a concentra toate simţurile 

acestuia spre o activitate care să fie relevantă scopurilor terapeutice urmărite. Dacă copilul 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 101  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

întâmpină dificultăţi în exprimarea verbală a ceea ce simte, se poate inventa o poveste în care 

el însuşi să fie unul dintre actorii acesteia, oferindu-i posibilitatea dezvăluirii sentimentelor 

(anxietate, teamă, îngrijorare, etc.). De asemenea, se poate folosi un joc în care se pot implica 

sentimente legate de pierdere şi separare. 

Folosită la persoanele cu probleme speciale, povestea terapeutică ajută la depăşirea unor 

situaţii problemă şi a unor stări de hiperactivitate, hipersensibilitate şi incapacitate de 

concentrare, făcându-l  pe copil să crească şi să evolueze frumos şi armonios, indeplinindu-şi 

potenţialurile individuale.  

Pentru a-l ajuta pe copil să depășească situația problemă, Faber A. şi Mazslish E. ne 

amintesc că în loc de a eticheta un copil, mai bine să:  

 căutăm prilejul de a-i arăta copilului o nouă imagine despre el însuşi;  

 punem  copilul într-o situaţie în care să se poată vedea singur altfel;  

 lasăm  copilul să audă întâmplător când spui ceva pozitiv despre el;  

 prezentăm comportmentul pe care ne-ar plăcea să-l vedem;  

 reaminteşte-i copilului realizările lui anterioare;  

 enunţăm sentimentele şi/sau aşteptările.  

Povestea terapeutică presupune o anumită flexibilitate  care-i permite  valorificarea la 

maxim a  anumitor stări, trăiri sufleteşti, sentimente, toate aducând în prim plan, experienţe de 

viaţă  şi modificări comportamentale, atitudinale.Povestea terapeutică, în primul rând trebuie 

să placă şi să suscite interes, în al doilea rând să-l implice direct pe ascultător în poveste, iar în 

al treilea rând să nu fie lungă, mergând de multe ori pe ideea „scurt, concis, clar şi cuprinzător”.  

Poveştile terapeutice vor surprinde: bucuria, speranţa, înţelegerea, acceptarea, rezolvarea 

de probleme şi trăsături temperamentale, teama de a nu greşi. 

Poveștile terapeutice au multe din caracteristicile importante ale comunicării eficiente: 

sunt interactive, educă prin atracție, scurtcircuitează rezistența, trezesc și hrănesc imaginația, 

dezvoltă abilități de rezolvare a problemelor. creează posibilități pentru îndeplinirea 

obiectivelor, invită la o luare a deciziilor independentă. 

 

Cei 6 pași importanți pentru a spune o poveste: 

Selectați-vă stilul de povestire (energic, obosit, etc.); 

Alegeți-vă ritmul de pronunțare (variați ritmul vorbirii când spuneți povestea, faceți-l mai 

rapid, mai lent, observați cum percepeți diferențele); 

Modulați-vă intonația (intonația se referă la accentul și tonul vocii în cazul unui cuvânt); 

Reglați-vă ritmul vocii (șoptind anumite cuvinte, le veți capta atenția); 
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Utilizați implicarea afectivă; 

Potriviți afectul cu povestea (emoția din glasul povestitorului trebuie să fie aceeași cu 

emoția din poveste). 

 

Povestea  furnicuței  Maria 

Problema vizată: lipsa motivației de a învăța sau munci; 

Obiectiv: valorizarea sarcinilor cotidiene; prevenirea abandonului școlar; încurajarea 

efortului de dezvoltare  personală; 

Grupul  țintă: copii;   adulți; 

A fost odată o furnicuță care nu voia să muncească. Furnicuța Maria prefera să stea toată 

ziua lungită, să se joace sau să alerge. În toate momentele zilei, toate scuzele erau bune pentru 

a nu munci. Din această cauză, ea se juca mai mult singură, deoarece colegele sale erau ocupate 

să muncească.  

Într-o zi, în timp ce Maria era plecată în pădure să se joace, o zână veni la furnicar. Ea 

explică tuturor furnicilor că lansează un concurs pentru desemnarea celei mai bune furnici din 

lume. Fiecare furnică va putea acumula puncte dacă muncește atunci când trebuie, se joacă în 

cel mai potrivit moment și, bineînțeles, are o mulțime de prieteni. Astfel, micuțele furnici se 

puseră pe treabă pentru că fiecare voia să câștige. Când Maria se întoarse acasă, văzu că nimeni 

nu o bagă în seamă. Toate furnicile cântau, zâmbeau și transportau provizii. Maria se simți puțin 

dată la o parte. Până să se culce, reuși totuși să afle care era pricina acestei schimbări și de ce 

toată lumea era atât de grăbită. Atunci, Maria își zise că trebuie să câștige concursul, că este 

capabilă să fie prima. Dis de dimineață, furnicuța noastră se alătură suratelor sale. Lăbuțele sale 

erau foarte obosite pentru că Maria, nu era obișnuită cu munca, dar ea nu se descurajă deoarece 

voia să câștige concursul și să devină cea mai bună furnică din lume. Ea se juca acum împreună 

cu celelalte furnicuțe și acest lucru era deosebit de plăcut. La sfârșitul concursului a constatat 

că avea o mulțime de prieteni. În așteptarea rezultatului concursului, toate furnicuțele erau 

anxioase.  

Zâna a anunțat în sfârșit marea câștigătoare: “Pentru că a făcut multe eforturi și a 

ameliorat rezultatele, o declar pe furnicuța Maria, câștigătoarea concursului”. 

Toată lumea a aplaudat, iar Maria era foarte mândră de ea. Zâna i-a dat și o diplomă, 

precum și următoarele sfaturi: “Rămâi întotdeauna o furnicuță muncitoare și conștiincioasă. 

Când îți vei simți lăbuțele obosite sau când curajul te va părăsi, respiră adânc de trei ori și vei 

vedea cum o lumină albastră te va înconjura și-ți va da forță și curajul de a continua. Această 

lumină va fi invizibilă pentru ceilalți, doar TU o vei putea vedea”. 
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Povestea: Vânătorii de comori 

Problema vizată: dezinteres față de lecții; 

Obiectiv: suscitarea unui interes crescut pentru lectură; stimularea curiozității pentru 

cunoaștere; 

Grupul țintă: copii; 

Jojo era o veveriță foarte jucăușă și sprintenă. Într-o frumoasă zi de toamnă, verișorii săi, 

care locuiau în Pădurea Fermecată, au invitat-o să participe la o vânătoare de comori, cu ocazia 

Sărbătorii Frunzelor. Foarte bucuroasă că-și va reîntâlni rudele dragi, Jojo se gândea că nu i-ar 

strica să cucerească marele premiu, adică să găsească prima comoara. Ziua întrecerii a sosit. 

Conducătorul veverițelor dădu ultimele instrucțiuni și, după ce alinie toți concurenții la linia de 

plecare, dădu startul. 

Din păcate, după nici o sută de metri, Jojo se retrase din cursă pentru că nu era în stare să 

citească panourile indicatoare, întrucât până acum nu i se păruse important cititul. “Nu-i nimic, 

voi găsi comoara și fără să mă orientez după aceste panouri idioate” zise Jojo. Apoi, porni din 

nou la drum, dar într-o direcție greșită. Când ajunse în fața unei mlaștini de netrecut, o cuprinse 

disperarea și începu să plângă. Deodată, îi apăru în fața ochilor un spiriduș îmbrăcat în haine 

multicolore. Spiridușul, care știa tot, înțelese disperarea amicei noastre și-i zise: “Eu cunosc un 

secret care te va ajuta să găsești comoara, dar mai întâi va trebui să treci de câteva probe. Pentru 

început trebuie să înveți să recunoști literele fermecate pe care ți le voi arăta. Apoi, te vei 

reîntoarce la linia de plecare și dacă vei plasa corect câte una din literele mele magice sub 

fiecare panou, vei găsi indicații care te vor apropia de comoară.” Jojo urmă instrucțiunile 

primite, astfel încât ajunse să știe alfabetul magic și în final să intre în posesia comorii. Jojo a 

fost tare mândră de ea, dar cea mai mare comoară pe care a descoperit-o, a fost să realizeze 

importanța cunoașterii cititului. 

 

 

 

Cum fabricăm propriile povești? 

De cele mai multe ori poveștile terapeutice pe care le găsim nu sunt întocmai ceea ce 

avem nevoie. De aceea, ne putem crea propriile povești împreună cu elevii noștri. Folosind 

Story Cubes (http://jucarii-vorbarete.ro/categorie-produs/story-cubes/) puteți creea cu ușurință 

o poveste. Fiecare participant dă cu zarul și în funcție de imaginea de pe zar, el o va lega de 

http://jucarii-vorbarete.ro/categorie-produs/story-cubes/
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subiectul poveștii propuse de profesor. Aveți în vedere îndrumarea poveștii, pentru a nu ajunge 

în postura de a asista la declarații nepotrivite din partea unor elevi. 

 

                                    

   

 

 

 

Bibliografie: 

Faber A. şi Mastish E. (2010). Comunicarea eficientă cu copiii: acasă şi la şcoală, Ed. 

Curtea Veche Publishing, Bucureşti.  

Mitrofan I, Buzducea (2002). Psihologia pierderii şi terapia durerii, Ed. Sper-Bucureşti         

Paşca M. D. (2004). Povestea Terapeutică, Editura Ardealul, Biblioteca de psihologie.  
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1.23. Program de intervenţie personalizat – disciplina: istorie 

 

Profesor  Ghiocanu Luiza,   

  Școala Gimnazială Răzvad, Târgoviște, jud. Dâmbovița 

 

 Rolul şi modul de implicare a părţilor în program: Eleva Savu Elena se află în grija 

mamei care pleacă deseori la muncă în strainatate, rămânând, împreună cu sora geamană și sora 

cea mare, cu bunica maternă. Părinții sunt despărțiți și au tată vitreg. Bunica este implicată în 

activitatea școlară, vine la ședințe, fetele sunt ingrijite, iar mama comunică cu dirigintele, atât 

prin telefon din strainătate, cât și personal când vine în țară. 

Probleme cu care se confruntă copilul :   Deficiența / handicap mental; ușor; tulburări 

de limbaj, gradul / nivelul de deficiență : ușor. Întocmirea şi realizarea  programului de 

intervenție, se bazează  şi pe colaborarea permanentă cu familia/ instituţiile de ocrotire a 

copilului. 

Priorități pentru perioada de implementare a programului 2019 – 2020: diminuarea 

dificultăților de atenție, încurajarea elevului de a încerca să-și facă temele, desene. 

Nivelul de debut la evaluarea iniţială: În urma aplicării testului inițial s-a constatat că 

eleva recunoaşte fenomenele şi procesele istorice simple, dar nu le poate explica individual şi 

nu înțelege relaţiile de cauzalitate şi nici interdependenţa acestora, întâmpină dificultăți în ceea 

ce privește descrierea lor, în precizarea factorilor care le determină. Pronunţă greu anumite 

cuvinte , se exprimă folosind un vocabular limitat , scrisul este indescifrabil. 

Tipul evaluării propuse: iniţială, formativă şi finală. 

Priorităţi: diminuarea dificultăţilor de învăţare la istorie, formarea deprinderilor de 

participare la conversaţie, dezvoltarea atenţiei şi a gândirii, consolidarea deprinderilor de a lua 

notiţe în timpul orelor, participarea cu interes la orele de istorie şi efectuarea temelor pentru 

acasă.  

Structura programului de intervenție personalizat :   

Obiective: să deducă sensul unui termen istoric necunoscut prin raportare la mesajul 

audiat, să citească în mod corect un text istoric necunoscut, descrierea unui fapt istoric utilizând 

informaţii selectate din surse istorice cunoscute; realizarea, în echipă, prin asumarea unor 

responsabilităţi, a unui proiect, utilizarea termenilor istorici specifici în diferite situaţii de 

comunicare scrisă sau orală.   
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Activități: exerciţii de stabilire a sensului unui termen istoric necunoscut prin raportare 

la conţinut, de citire a unor texte istorice în ritm propriu, de aşezare corectă a evenimentelor și 

faptelor istorice cronologic, de analiză şi copiere a informaţiilor oferite de sursele istorice, 

colaborarea cu colegii în vederea realizării unui portofoliu, de folosire a termenilor istorici în 

scris sau oral. 

Evaluarea periodică, obiective realizate :  recunoaște, încadrează un text la prima 

vedere în perioada istorică, alcătuiește propoziții în care să utilizeze diverse sensuri ale unor 

termeni istorici, cunoaşte sensul termenilor noi şi le foloseşte în enunţuri pentru a descrie fapte 

istorice, discută, în perechi sau în grup, soluţiile găsite pentru rezolvarea unor sarcini. 

Dificultăţi întâmpinate : scrie cu greşeli de ortografie şi de punctuaţie enunţurile 

formulate, nu are iniţiativă în rezolvarea unor sarcini, descrierea faptelor și evenimentelor 

istorice fără o succesiune în timp și spațiu. . 

Metode cu impact  ridicat :  

pozitiv: lauda, acordarea de ajutor, explicaţia demonstrativă, încurajarea autoaprecierii. 

negativ: efortul intelectual susţinut, blamarea în faţa colegilor, evaluarea scrisă.   

Revizuirea programului de intervenţie  ( în funcţie de rezultatele evaluărilor 

periodice)  

Obiectivele nerealizate pe semestrul I , an şcolar 2019-2020, vor fi reluate în PIP-ul 

următor, pe semestrul al II-lea, şi anume: se vor face activităţi stimulative pentru diminuarea 

tulburărilor de atenţie şi pentru creşterea stimei de sine . 

Recomandări particulare: acordarea sprijinului cognitiv şi afectiv în momentele dificile 

ale elevului, stimularea pozitivă pentru captarea atenţiei, valorizarea elevului prin implicarea în 

activităţi extracurriculare (participarea elevului  la activităţi sportive, la concursuri de cultură 

generală, etc.), monitorizarea permanentă a progresului şcolar.  

 

Bibliografie: 

Ionescu, Miron, Educația și dinamica ei, Editura Tribuna Învǎţǎmântului, 

București,1998; 

OMEN nr. 5379/25.11.2004 privind Metodologia de Organizare și Funcţionare a 

Serviciilor Educaţionale prin cadre didactice de sprijin/ itinerante pentru copii cu cerinţe 

educative speciale, școlarizaţi în învǎţǎmântul de masǎ; 

Popa, Carmen Maria, (2009). O școală orientată spre elev-elevul, partener activ în 

procesul propriei învățări, București: Edirura Aramis Print. 
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1.24. Program de intervenţie personalizat 

 

Profesor psihopedagog Matei Anghelescu,  

C.S.E.I. ,,Constantin Pufan” Drobeta – Turnu Severin, jud. Mehedinţi 

 

1. INFORMAŢII GENERALE: 

Numele: B.N. 

Data naşterii: 10.07.2005 -  12 ANI 

Domiciliul: .........., strada .............. 

Şcoala: ................................... 

Clasa:  a V - a  

Echipa de lucru:  consilier scolar .............. 

                               profesor de sprijin.................................. 

                               profesor diriginte ................................ 

                               familia: tata................................... 

Data de elaborare a programului: octombrie 

Durata de desfăşurarea a programului: 1octombrie  2019 – 10 iunie 2020 

Domeniul de intervenție: Limba şi literatura română şi Matematică 

2. EVALUARE INIŢIALĂ 

Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, 

convorbirea individuală şi de grup, sarcini de lucru pentru automatizarea și comprehensiunea 

citirii (pretest). 

Diagnostic: 

 medical: clinic sănătos; 

 psihologic: deficienţă mentală, deficit de atenţie, percepţie slabă, labilitate emoţională şi 

instrumentală;  

 psihopedagogic: dificultăţi de învăţare-dislexo-disgrafie, discalculie; 

 pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la cerinţele programei 

şcolare pentru clasa a V-a şi a curriculumului de citire–scriere-calcul. Din cauza 

nefrecventării cursurilor ea nu avea nici cunoştinţele de bază ale unui copil, dezvoltat 

normal, din clasa pregătitoare. 
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3. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

 Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor 

gramaticale; 

 Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

 Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

 Dezvultarea capacităţilor de calcul matematic; 

Pe termen scurt: 

 Formarea abilităţilor de comunicare; 

 Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

 Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

 Partciparea la activităţi de grup; 

 Participarea la activităţi specifice matematicii; 

 Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris; 

 

4. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

 Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

 Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

 Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

 Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi 

scrierea lizibilă a cuvintelor;  

 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

 Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

 

5. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

 Stimulează elevul în vederea reducerii dificultăţilor de învăţare prin exersarea şi 

dezvotarea proceselor psihice (memorie, atenţie, motivaţie), a unor trăsături pozitive de 

personalitate din domeniul afectiv şi motivaţional, a deprinderilor de muncă individuală 
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 Implică mama pentru a o ajuta să lucreze cu copilul în asimilarea unor cunostinţe 

esenţiale: cunoaăterea mediului, coordonare spaţio-temporală, dezvoltarea limbajului şi a 

vocabularului, abilităţi de relaţionare socială; 

 

OBIECTIVE METODE SI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

-efectuarea unor exerciţii de 

relaxare, pentru 

concentrarea atenţiei şi 

dezvoltarea memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exerciţiul de relaxare 

- planşe 

- fişe de lucru 

- jocuri de 

construcţie 

- plastilină 

- cărţi 

- puzzle 

-educarea auzului fonematic, 

a atenţiei vizuale, a analizei 

auditive şi îmbogăţirea 

vocabularului; 

-exerciţii de gimnastică respiratorie, 

linguală; 

-exerciţii pentru formarea 

priceperilor şi deprinderilor de 

pronunţie corectă a silabelor şi 

cuvintelor; 

-exerciţii de formulare a unor 

propoziţii simple cu sunetul corectat 

în diferite poziţii; 

-povestiri după imagini, planşe; 

-demonstraţia; 

- planşe 

- fişe de lucru 

- jocuri 

- cărţi 

-stăpânirea şi motivarea 

personală prin gestionarea 

adecvată a trăirilor afective 

negative; 

 

- exerciţii de autocunoaştere; 

- exerciţii pentru creşterea stimei de 

sine şi a încrederii în forţele proprii; 

-exerciţii pentru managementul 

emoţiilor negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, incurajerea; 

-fişe de lucru 

-desene 

-minge antistres 

-joc de rol 

 

 

 

-explicarea şi formarea unor 

deprinderi eficiente de 

studiu; 

-efectuarea temelor la 

cabinet când este posibil;  

- efectuarea temelor şi învăţarea 

pentru oferirea unui model de lucru; 

- explicaţia; 

- exerciţiul 

-cărţi, caiete; 

-fişe de lucru şi 

cartonaşe 

 

-organizarea locului de 

învăţare cu eliminarea 

elementelor distractoare; 

- convorbirea; 

- exerciţul; 

- încurajarea 

 

-sprijinirea copilului în 

parcurgerea materiei în ritm 

propriu şi ajutor la cererea 

dirigintelui; 

- tratarea difereţtiată; 

- relaţie empatică învăţător-elev, 

consilier-elev; 

- activităţi ajutătoare 

-planşe 

-jocuri 

-casete 

-cărţi 

-construirea unui orar şi 

respecterea lui astfel încât 

elevul să îşi facă temele, 

- convorbirea; 

- exerciţiul 

-cartonaşe cu sarcini 

expuse în cameră 
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oferirea de recompense de 

către familie; 

-măsuri unitare de susţinere 

a copilului de către familie; 

motivarea familiei în 

continuarea tratamentului 

medicamentos; 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

monitorizarea 

succesului prin 

acordarea de feţe 

vesele 

 

Obiective 

pe termen 

scurt 

Obiective 

operaţionale 

Activităţi de 

învăţare 

Criterii 

minimale pentru 

evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

capacităţiide 

receptarea 

mesajului 

scris(citirea / 

lectura) 

 

- să înţeleagă 

semnificaţiaglobală 

a mesajului oral 

-să sesizeze intuitiv 

corectitudinea unei 

propoziţii ascultate 

-sădistingă 

cuvintele dintr-o 

propoziţie dată, 

silabele dintr-un 

cuvânt şi sunetele 

dintr-o silabă 

- să sesizeze sensul 

cuvintelor într-un 

enunţ dat 

- să formuleze clar 

şi corect enunţuri 

verbale potrivite 

unor situaţii date 

- să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri 

 

 

 

- să identifice 

litere, grupuri de 

litere, silabe, 

cuvinte şi enunţuri 

în textul tipărit şi 

în textul de mână 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care le 

însoţesc 

- să desprindă 

semnificaţia 

-exercitiide 

delimitare a 

cuvintelor in 

enunturi; 

-exercitii de 

stabilire a pozitiei 

unui cuvant intr-o 

propozitie; 

-jocuri de 

identificare a 

pozitiei silabelor 

in cuvant; 

-exercitiide 

distingere a 

sunetului initial, 

final sau din 

interiorul unei 

silabe sau al unui 

cuvant; 

-identificarea 

cuvintelor ce 

contin sunetul 

învăţat si 

despartirea lor in 

silabe; 

-jocuri de punere 

in corespondenta 

a unui cuvant 

auzit cu imaginea 

corespunzatoare; 

-exercitiide 

despartire a 

cuvintelor in 

silabe; 

- exerciţii de 

trasare a 

elementelor 

grafice; 

- înţelege 

semnificaţia 

globală a unui 

text scurt, după 

ascultarea 

repetată a 

acestuia, sau 

dupălămuriri 

suplimentare; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu 

imprecizii, 

corectate la 

solicitarea 

învăţătorului; 

- distinge şi 

delimitează 

cuvintele în 

propoziţii de 

două cuvinte, 

rostite clar de 

învăţător; 

- distinge, după 

auz, silabele şi 

sunetele, dintr-un 

cuvânt dat, de 1-2 

silabe; 

- pronunţă, 

corect, cuvântul 

integral şi pe 

silabe, cu 

imprecizii 

corectate cu 

sprijinul 

învăţătorului; 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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Să identifice 

literele 

alfabetului 

(a, m, n, i, o, l, 

b, p, d, t, ş, ţ, 

z, v, h, j, x, y, 

g, f, ă, â, î,) 

 

 

 

Să citescă 

cuvinte din 2-

3 silabe  

 

 

 

 

Dezvoltarea 

capacităţiide 

exprimare 

scrisă 

 

 

Săformuleze 

propoziţii 

simple  

 

globală a unui text 

citit 

- să citească în ritm 

propriu, corect un 

text cunoscut 

- să scrie corect 

litere, silabe, 

cuvinte 

- să scrie corect, 

lizibil şi îngrijit 

propoziţii scurte 

 

 

 

 

- exerciţii de 

adoptare a 

poziţiei corecte si 

comode pentru 

scris; 

- exerciţii de 

scriere a unor 

elemente grafice 

pregătitoare, care 

sa faciliteze 

scrierea literelor 

si scriere în duct 

continuu; 

- exerciţii de 

scriere a literelor, 

silabelor, 

cuvintelor si 

propoziţiilor; 

 

- exerciţii de 

scriere a literelor 

si a cuvintelor, 

respectând forma, 

mărimea lor; 

-exerciţii de 

încadrare corecta 

în pagina a 

textului (data, 

alineat); 

-exerciţii de 

apreciere corecta 

a spaţiului dintre 

cuvinte;  

- dictări de 

cuvinte si 

propoziţii; 

 

- asociază sunetul 

cu litera de tipar, 

sau de mână; 

citeşte în ritm 

propriu silabe, 

cuvinte şi 

propoziţii 

alcătuite diin 2-3 

cuvinte, uneori cu 

inversiuni sau 

repetări, corectate 

la intervenţia 

învăţătorului; 

- citeşte cuvinte 

scrise, formate 

din silabe 

cunoscute; 

- citeşte fluent şi 

corect enunţuri  

cunoscute, cu 

ezitări sau pauze 

mai lungi, atunci 

când întâlneşte 

cuvinte care 

conţin aglomerări 

de consoane, 

grupuri de litere 

etc.; 

- copiază, 

transcrie şi scrie 

după dictare 

litere, silabe şi 

cuvinte cu abateri 

de la regulile 

grafice; 

- construieşte  în 

scris propoziţii 

formate din 2-3 

cuvinte, cu mici 

abateri de la 
regulile grafice, 

ortografice şi de 

punctuaţie, 

corectate 

laintervenţia 

învăţătorului; 

-copiază/ 

transcrie/ scrie 

după dictare, cu 

unele omosiuni, 

inversiuni de 
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DIRIGINTELE: 

Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi 

recreative, cu respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri 

şi adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, 

rechizitele şi manualele şcolare, obiecte de uz general; 

Domeniul de intervenţie: limba şi literatura română 

Elevul pronunţă corect cuvintele dar are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale sunt 

monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşeşte să povestească texte auzite în clasă ori 

întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare 

şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături 

tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia. 

Domeniul de intervenţie: matematică 

Elevul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 5, dar are 

probleme în ceea ce priveşte număratul până la 10 sau număratul descrescător, chiar şi cu 

ajutorul obiectelor. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate 

cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, 

pierde rândul, mâzgăleşte foaia. 

     Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

de referinţă 

   Activităţi de 

învăţare 

Criterii 

minimale pentru 

evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Cunoaştereaşi 

utilizarea conceptelor 

specifice matematicii 

 

 

 

 

 

- să scrie, să 

citească 

numerele 

naturale de la 0 

la 10; 

- să compare 

două numere 

- exerciţii de 

numărare cu 

obiecte de la 0 

la 10; 

- exerciţii de 

citire şi de 

scriere a 

numerelor 

- asociază 

mulţimi (alcătuite 

din obiecte 

identice, uşor de 

numărat), cu 

numărul lor 

(cardinalul 

mulţimii); 

 

Evaluarea 

orală şi 

scrisă 

  

Aprecieri 

stimulative  

 

litere, uneori cu 

abateri de la 

normele de 

aşezare în pagină, 

sau de la folosirea 

corectă a 

semnelor de 

punctuaţie; 
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Dezvoltarea 

capacităţilorde 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

probleme 

 

 

 

 

 

 

Formareaşi 

dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Dezvoltarea 

interesului şi a 

motivaţiei pentru 

studiul şi aplicarea 

matematicii în 
contexte variate 

 

cu diferenţă de 

o unitate; 

- să 

completeze un 

şir de numere; 

- să scrie 

vecinii 

numerelor; 

- să exploreze 

modalităţi 

variate de 

compunere şi 

descompunere 

a numerelor, în 

concentrul 0 – 

10 cu obiecte 

de sprijin;  

 

 

 

-săefectueze 

operaţiide 

adunare şi de 

scăderecu 

numere 

naturale de la 0 

la 10 fără 

trecere peste 

ordin cu 

obiecte de 

sprijin; 

 

- să rezolve 

probleme care 

presupun o 

singură 

operaţie dintre 

cele învăţate. 

 

naturale de la 0 

la 10; 

- compararea şi 

ordonarea 

numerelor de 

la 0 la 10; 

- exerciţii 

compunere şi 

descompunere 

cu numere 

naturale de la 0 

la 10; 

- exerciţii de 

alegere a unei 

descompuneri 

potrivite pentru 

efectuarea unui 

calcul; 

- rezolvarea de 

probleme cu 

obiecte sau cu 

desene simple: 

puncte, 

cerculeţe, linii 

etc.; 

- rezolvarea de 

probleme cu 

obiecte sau cu 

desene simple: 

puncte, 

cerculeţe, linii 

etc.. 

-ex. de 

descompunere 

a numerelor în 

sume şi 

diferenţe ; 

-ex. de adunare 

şi scădere cu 

numere de la 0 
la 20 ; 

-ex. de aflare a 

numărului 

necunoscut ; 

-ex. de 

verificare a 

rezultatului 

prin probă ; 

-ex. – joc 

pentru 

verbalizarea 

- identifică cifra 

zecilor şi cifra 

unităţilor în 

scrierea unui 

număr de două 

cifre; 

-numără corect, 

crescător şi 

descrescător, din 

1 în 1, în 

concentrul 0-30; 

- copiază, 

transcrie şi scrie 

după dictare 

cifrele, cu greşeli 

privind 

corectitudinea 

elementelor 

grafice, 

încadrarea în 

spaţiul de scriere, 

înclinarea; 

-efectuează 

adunări şi scăderi 

în concentrul 0-

30, fără trecere 

peste ordin, 

utilizănd 

simbolurile +, -, = 

în scrierea unui 

exerciţiu; 

- efectuează 

corect 50-60% 

dinexerciţiile cu o 

singură operaţie 

cuprinsă într-o 

listă dată; 

-descompune 

numere naturale 

mai mici decât 10 
în sume sau 

diferenţe, 

utilizând obiecte; 

-rezolvă probleme 

cu date numerice 

şi enunţ sintetic, 

care presupun o 

singură operaţie, 

cu numere mai 

mici decât. 

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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etapelor de 

calcul 

-ex. de analiză 

a părţilor 

componente 

ale unei 

probleme ;                                                                                                                                                                             

-ex de 

transformare a 

unei probleme 

păstrând 

numerele date 

-ex. de 

numărare cu 

pas dat 

„înainte” şi 

„înapoi” cu şi 

fără sprijin de 

obiecte sau 

desene ; 

-ex. de 

comparare a 

numerelor 

folosind 

diferite 

reprezentări ale 

acestora ; 

-compunerea şi 

descompunerea 

numerelor în z 

şi u . 

 

Prin acest program s-a urmărit: 

 recuperarea laturilor disfuncţionale; 

 structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament 

cu un grad mare de adaptare şcolară şi socială); 

 consilierea comportamentală; 

 antrenarea elevului în aativităţi plăcute pentru a-l stimula; 

 antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

 dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

 dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

 dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

 formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

 îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 
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 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 

 

Rolul si modul de implicare a părinţilor in program: 

 Ţin legătura cu cadrele didactice;  

 Nu participă la şedinţe de consiliere;  

 Comunica periodică cu cadrul didactic de sprijin, cu dirigintele;  

 Nu pot ajuta copilul în realizarea sarcinilor;  

 

Bibliografie: 
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children with Special Needs, Merril, Columbus, Toronto, London, Melboorne, 1087. 
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Curriculum şi dezvoltare curriculară: un posibil parcurs strategic, Revista de Pedagogie, 

nr.3-Vrasmas, Traian, Învăţământul integrat şi/sau incluziv pentru copiii cu cerinţe educative 

speciale, Aramis, 2001, p.100-116, 210-211. 

Design universal pentru învăţare. Un ghid pentru profesori şi specialişti în educaţie. Ed. 

Mirton, Timişoara 2008. 

Gherguț, A., (2006). Psihopedagogia persoanelor cu cerinte speciale. Strategii 

differentiate si incluzive in educatie (editiaa II-a), Editura Polirom. 

Vrăjmaș, T., (2001). Învățământul integrat și/sau incluziv. București: Aramis. 
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1.25. Perspective de alfabetizare a elevilor dislexici 

 

Profesor de limba și literatura română Stoica Simona,  

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați, jud. Galați 

 

Cea mai dificilă problemă pentru elevii dislexici este aceea de a stăpâni în mod precis și 

fluent limbajul scris-citit. Din păcate, abordarea obișnuită din învățământul de masă, nu este 

eficientă pentru cei care se confruntă cu această problemă, deoarece nu se concentrează pe 

abilitățile de decodare de care au nevoie aceștia. 

Mai eficientă poate fi alfabetizarea structurată, care pregătește elevii să decodeze 

cuvintele într-o manieră explicită și sistematică. Această abordare nu numai că ajută elevii cu 

dislexie, dar există dovezi substanțiale că este mai eficientă pentru toți cititorii. 

Alfabetizarea structurată vizează mai multe paliere. 

1. Fonologia.  

Fonologia studiază structura fonematică a cuvintelor, accentuarea corectă a silabelor, 

resortul sonor, muzical al cuvintelor, rima. Un aspect important al conștientizării fonologice 

este capacitatea de a segmenta cuvintele în sunetele componente, numite foneme. Un fonem 

este cea mai mică unitate de sunet dintr-o limbă dată care poate fi recunoscută ca fiind distinctă 

de alte sunete din limbă. Odată ce elevii au conștientizat fonemele, trebuie să învețe cum să 

asocieze fonemele cu simbolurile sau literele tipărite. Asocierea simbol - sunet trebuie stăpânită 

în două direcții: vizual la auditiv (citire) și auditivă la vizuală (ortografie). În plus, elevii trebuie 

să stăpânească amestecul sunetelor și literelor în cuvinte, precum și segmentarea cuvintelor 

întregi în sunetele individuale.  

2. Despărțirea în silabe  

O silabă este o unitate de limbaj oral sau scris cu o singură vocală. Odată cu însușirea 

regulilor de despărțire în silabe, cititorul poate determina mai bine vocala în silabă. Regulile de 

diviziune a silabelor sporesc conștientizarea cititorului de unde poate fi împărțit un cuvânt lung, 

necunoscut, pentru o acuratețe deosebită în citirea acestuia. 

3. Morfologia.  

Morfemul este cea mai mică unitate cu sens din limbă. Programul de alfabetizare 

structurat include studiul cuvintelor de bază, a rădăcinilor, prefixelor și a sufixelor.  

4. Sintaxa.  
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Sintaxa este ansamblul de principii care dictează succesiunea și funcția cuvintelor dintr-

o propoziție pentru a transmite un sens. 

5. Semantica.  

Semantica este acel aspect al limbajului preocupat de sensul cuvintelor.  

 

Principiile alfabetizării persoanelor dislexice 

1. Aspectul sistematic și cumulativ 

Alfabetizarea structurată trebuie să fie sistematică și cumulativă. Aceasta înseamnă că 

organizarea materialului respectă ordinea logică a limbajului. Secvența trebuie să înceapă cu 

cele mai simple și de bază concepte și elemente și să progreseze metodic către concepte și 

elemente mai dificile și fiecare pas nou trebuie să se bazeze pe concepte învățate anterior. 

2. Instrucțiune explicită.  

Instrucțiunea de alfabetizare structurată necesită predarea deliberată a tuturor conceptelor 

cu interacțiune continuă elev-profesor. Nu se presupune că elevii vor deduce în mod natural 

aceste concepte pe cont propriu. 

3. Predarea diagnostică. 

Profesorul trebuie să fie adept al instrucțiunilor individualizate în funcție de nevoile unui 

elev, în baza unei evaluări atente și continuă, prin observație, dar și cu instrumente 

standardizate.  

Pentru a înțelege elevii dislexici se dă un fragment de text, în care unele cuvinte sunt 

scrise cu culori diferite. Li se cere elevilor să citească cu voce tare, dar în locul cuvintelor 

colorate să rostească culoarea. După acest exercițiu, se analizează felul în care creierul a dispus 

instictiv, citirea cuvintelor notate, în locul precizării culorilor. Mai mult decât atât, chiar și când 

elevii pot citi substiuind cuvintele cu numele culorilor, tendința este aceea de a vorbi mai încet 

decât în mod normal. Teoretic, creierul procesează corect sarcina, o înțelege, dar opune 

rezistență în îndeplinirea sarcinilor. Această senzație o au permanet cei care au dificultăți de 

învățare. A nu putea să faci corect o activitate, nu este dovada lipsei de inteligență, ci faptul că 

mintea acestora dictează comenzi diferite. 

Un alt exercițiu ar fi scrierea răsturnată a unui text, în care literele cuvintelor au ordine 

inversă. Li se cere elevilor să citească ceea ce scrie, repede, întrerupându-i, cu îndemnul că 

acestă sarcină ar trebui să fie foarte ușoară pentru ei. Ulterior, se discută despre dificultățile 

întâmpinate în descifrarea propozițiilor. 
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1.26. Intervenţii terapeutice pentru copiii cu deficienţă mintală în centrele 

de pedagogie curativă 

 

Profesor psihopedagog Chiuda Maria,  

Profesor psihopedagogie specială David Corina, 

Profesor psihopedagogie specială Cristea Mirela, 

Școala Gimnazială Specială Nr. 2/  

Centrul de Pedagogie Curativă și Terapie Socială „Corabia”, București 

 

Atât ca dascăli, cât și ca oameni, e bine să avem în vedere faptul că pentru a atinge 

perfecțiunea nu e nevoie să facem lucruri extraordinare, ci să facem extraordinar de bine, orice 

lucru mic. 

În cazul copiilor cu CES este important să se plece de la premisa că părinții sunt cei mai 

importanți „ profesori „ din viața lor. În acest caz, foarte importantă este colaborarea școală - 

familie. Părinții trebuie sensibilizați pentru a ne ajuta în atingerea obiectivelor, țintelor în 

integrarea copiilor. 

Degeaba admitem că un elev se comportă într-un anumit fel, dacă nu găsim metoda, 

strategia de a-i modela comportamentul nedorit și care nu l-ar avantaja în drumul spre viață.                         

Echipa educaţională din Centrul de Pedagogie Curativă și Terapie Socială Corabia 

promovează principiul centrării activităţii pe fiecare elev şi a integrării acestuia, fără disfuncţii 

în grupurile şcolare. Prin urmare, pentru compensarea şi recuperarea deficienţei relaţiile sunt 

de colaborare cu elevii, iar cu părinţii de parteneriat activ. 

Pe lângă abilităţile de exprimare, de comunicare, unii dintre aceşti copii pot dobândi şi 

deprinderi de citire si scriere, adaptându-se astfel mai uşor la cerinţele vieţii cotidiene. 

Diferenţierea şi individualizarea predării-învăţării are la bază şi principiul accesibilităţii 

cunoştinţelor şi deprinderilor. Acesta se realizează prin selecţionarea şi gradarea informaţiilor 

ştiinţifice şi a exerciţiilor care conduc la formarea unor deprinderi. Prin efort gradat, cu ajutorul 

şi sub îndrumarea educatorului, cunoştintele şi deprinderile stabilite a fi dobândite prin 

obiective operaţionale devin accesibile pentru elevii clasei respective, dacă li se activează 

potenţialul intelectual real. Educaţia este unul dintre drepturile fundamentale ale copilului, 

dându-i posibilitatea de a-şi extinde aria de cunoştinţe, înţelegere şi nu în ultimul rând 

îngăduinţa. 
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Pedagogia curativă propune metode eficiente şi simple, dar care au un scop nobil: să facă 

viaţa copiilor cu nevoi speciale mai frumoasă şi mai uşoară. Pe lângă instrumentele clare de 

terapie, trebuie lucrat cu răbdare şi cu dragoste. O metodă foarte importantă, care reuneşte 

aceste idei, este arta. Ca şi forme artistice de terapie luăm în considerare euritmia, muzica, 

dansul, pictura.  

EURITMIA este mai mult decât o metodă terapeutică. Este o formă de exprimare prin 

muzică, dans, cuvinte. Ea reuneşte arta actoriei, dansul tematic, coregrafia şi mimica. Este, dacă 

vreţi, sunetul limbajului. În cadrul acestei terapii se consideră că toate cuvintele sunt importante, 

iar pentru a fi exprimate este nevoie de participarea întregului corp. Putem spune, deci, că 

euritmia este limbaj vizibil, cântec vizibil, o artă care utilizează simbolurile, ritmurile şi 

tonalităţile. Avantajul acestei metode este constituit de faptul că, pe lângă dezvoltarea 

sensibilităţii copilului, a calităţilor empatice, a vocabularului, se realizează şi o dezvoltare 

motrică, kinestezică. Exerciţiile de euritmie se desfăşoară de obicei într-o sală în care e bine să 

existe un pian.  

Pe lângă rolul său în dezvoltarea motricităţii şi a sensibilităţii copilului, euritmia aduce şi 

beneficii logopedice. Copilul înţelege pronunţia şi sensul cuvintelor. În plus, cuvintele nu sunt 

utilizate disparat, ci folosite în diferite contexte, ceea ce sporeşte înţelegerea şi dezvoltarea 

limbajului, imaginaţiei, memoriei.  

PICTURA. Pentru copiii cu nevoi speciale care au o viaţă interioară foarte bogată, pictura 

reprezintă o modalitate ideală de voalare a emoţiilor şi de eliberare a tensiunii interioare. Fiecare 

culoare transmite un mesaj, o stare de spirit, o dispoziţie. Această formă de terapie se 

concretizează, la urma urmei, într-o modalitate de a cunoaşte copiii, problemele lor, starea lor 

într-un anumit moment. Atât pictura, cât şi alte terapii, ar fi bine să se desfăşoare în ateliere 

specifice, în care copilul să se simtă confortabil şi să-şi poată exprima liber personalitatea. 

Şedinţa de pictura se poate desfăşura individual sau în grup.  

Desenul ca metodă terapeutică poate fi realizat cu ajutorul culorilor cerate, chiar pe hârtie 

de calc, din care apoi pot fi confecţionate diverse lampioane sau alte obiecte. Desenele copiilor 

sunt păstrate spre a fi comparate, pentru a observa progresul înregistrat de copil şi pentru a-l 

cunoaşte mai bine. Un rol deosebit pe care pictura îl are este acela de a dezvolta conştiinţa 

corporală a copilului. Prin desen pot fi create noţiuni de genul stânga-dreapta, sus-jos, precum 

şi conştiinţa propriului corp. Iată un exemplu: în cazul în care dorim să creăm copilului 

conştiinţa existenţei propriilor palme şi a diferenţei stânga-dreapta, îi vom colora suprafaţa 

palmei mâinii stângi cu o culoare, iar suprafaţa palmei drepte cu o altă culoare şi le vom 

imprima pe o coală de hârtie. În timp, acest exerciţiu poate fi folosit pentru a-l face pe copil 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 120  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

conştient asupra creşterii şi dezvoltării propriului corp şi a modificărilor morfologice care apar 

la diferite vârste.  

O altă modalitate privită ca un act de voinţă şi imaginaţie ce dă copilului posibilitatea să 

se exprime este MODELAJUL. Indiferent de materialul care este folosit, importantă este 

activitatea propusă şi scopurile care se doresc a fi atinse într-o anumită şedinţă terapeutică. 

Uneori, educatorul specialist în modelaj va organiza o întâlnire pe o anumită temă. Este 

important ca elevului să i se comunice tema încă de la începutul activităţii şi să fie ghidat în 

permanenţă spre scopurile vizate. Cu toate acestea, trebuie să înţelegem şi să-l facem şi pe el să 

înţeleagă că lucrarea în ansamblu va trebui să poarte amprenta propriei sale personalităţi.  

O altă metodă extraordinară este MUZICA. Terapiile muzicale cu trianglul, pianul, lira 

sau flautul deschid sufletul copilului. De asemenea se pot utiliza instrumente neconvenţionale 

pentru a crea muzica: pietricele, beţe, hârtii, obiecte metalice, sticle, nisip, etc, obiecte ce pot 

simula de exemplu tunete, ploaia, furtuna, bucuria sau sărbătoarea. În terapia muzicală se 

utilizează de obicei gama pentatonică, insistându-se cel mai adesea pe nota La. Cercetările din 

domeniul muzical au pus în evidenţă faptul că acest sunet este cel mai apropiat de ţipetele scoase 

de copil la naştere şi deci, cel mai bine interiorizat. În munca cu elevii cu nevoi speciale trebuie 

evitate sunetele stridente care anguasează sau pot chiar sa creeze crize. Copilul este lăsat să 

exploreze singur limitele tonalităţii confortabile pentru el. În funcţie de gradul de handicap ei 

pot fi stimulaţi şi spre interpretarea orală. Se pot crea chiar orchestre în cadrul cărora nu este 

importantă simpla alăturare a unor instrumente şi suprapunerea unor ritmuri, ci stimularea şi 

crearea unui grup coeziv în care tot ceea ce contează este glasul comun, mesajul transmis de o 

întreagă echipă.  

 

Bibliografie: 

Steiner Rudolf, (1998). „Antropozofia generală ca bază a pedagogiei”, Editura Triade, 
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1.27.  Acceptarea diversității. Adaptarea curriculară pentru integrarea 

copiilor cu cerințe educative speciale 

 

Profesor învățământ primar Bălaşa Elena Florentina, 

Şcoala Gimnazială „Negru Vodă”, Piteşti, judeţul Argeș 

Profesor Ciobanu Nicoleta, 

Şcoala Gimnazială „Ilie Stănculescu” Râca, jud. Argeş 

 

Educaţia integrată este un drept pentru respectarea căruia este nevoie de o educaţie bună 

şi de bunul simţ social. Educaţia integrată se referă la includerea în structurile învăţământului 

de masă a copiilor cu cerinţe educative speciale CES, pentru a oferi un climat favorabil 

dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora. 

Trebuie să pornim de la ideea că şcoala are datoria de a asigura şanse egale tuturor 

elevilor. A asigura şanse egale tuturor elevilor înseamnă a asigura posibilităţi maxime de 

dezvoltare fiecăruia, în funcţie de aptitudinile şi interesele sale. Pentru ca activitatea instructiv 

– educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, aceasta trebuie să se realizeze clar, într-un mod 

diferenţiat.  

Pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă 

un caracter integrat, iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată 

particularităţilor respectivilor elevi.  

Cerinţele educative speciale CES  constituie o sintagmă relativ recent apărută care 

defineşte cerinţele specifice faţă de educaţie ale copilului derivate sau nu dintr-o deficienţă. 

Cerinţele educative speciale reies din particularităţile individuale de dezvoltare, învăţare, 

relaţionare cu mediul, din experienţele anterioare ale copilului, din problemele sociale şi de 

existenţă ale lor. Pentru copilul cu CES aceasta înseamnă a fi înţeles şi acceptat, cu tot ce are el 

pozitiv, cu tot ce poate aduce vieţii de grup, în ciuda deficiențelor sale. Această normalizare a 

relaţiilor este benefică şi pentru ceilalţi elevi-considerați normali, care învaţă să respecte dreptul 

la diferenţă, să fie solidari cu semenii lor care întâmpină dificultăţi în viaţă.  

Integrarea urmăreşte valorificarea la maxim a tuturor abilităților copilului alcătuindu-se 

un proiect individual de integrare, care să prevadă toate măsurile impuse pentru reuşita acestei 

acţiuni. Prin integrare se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la 

crearea unor stări efectiv-emoţionale corespunzătoare. Munca diferenţiată şi programul 

pedagogic personalizat pentru copiii cu CES constă în primul rând, în stabilirea unor obiective 
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şi a unui program, diferite de cele folosite pentru restul clasei şi adaptate în funcţie de 

necesităţile şi dificultăţile  copilului. 

Ideea de incluziune ar trebui să se manifeste în toate școlile, peste tot există copii care 

sunt ,,puși la colț" de colegi și de profesori pentru că nu reușesc să performeze, fără ca școala 

să le ofere acestor copii sprijin diferențiat. 

Școala incluzivă facilitează accesul tuturor la o educație de calitate prin: 

- ameliorarea și flexibilizarea curriculum-ului; 

- utilizarea unor metodologii de predare - învățare - evaluare centrate pe elev; 

- implicarea comunități în viața școlară; 

- formarea cadrelor didactice din perspectiva valorilor educației incluzive; 

- oferirea de servicii educaționale conform principiului ,,resursa urmează copilul"; 

- programe de tip "A doua șansă"  dedicate persoanelor care au abandonat școala sau nu 

au frecventat niciodată învățământul obligatoriu; 

- îmbunătățirea atitudinilor adulților și copiilor față de diversitatea culturală, umană și 

etnică dintr-o comunitate. 

 

PLAN EDUCAŢIONAL INDIVIDUALIZAT 

Perioada de realizare: 1.02.2019-31.05.2019 

 

Curriculum individualizat la disciplină 

Disciplina de studiu: LIMBA  FRANCEZĂ 

Finalităţi de învăţare Strategii/tehnologii didactice Strategii  de evaluare 

-să copieze texte scurte cu 

un grad redus de 

dificultate; 

-să folosească auxiliarele 

limbii franceze; 

-să conjuge, după model, 

verbe la timpurile studiate 

la clasa. 

-texte scurte pentru copiere ce 

conţin cuvinte cu grad redus de 

dificultate; 

-exerciţii de reproducere după 

model; 

-exerciţii de completare, după 

model, cu desinenţele verbale 

studiate. 

-teste individuale; 

-exerciţii de completare; 

-exerciţii de copiere. 

 

Disciplina de studiu: MATEMATICĂ 

Finalități de învățare Strategii/tehnologii 

didactice 

Strategii de evaluare 

-să opereze cu numerele 

naturale în concentrul 0-100; 

-să descompună numerele 

mai mari decât 100 în 

ordinele corespunzătoare;  

-exerciții de adunare și 

scădere a numerelor în 

concentrul 0-100; 

-exerciții de descompunere a 

numerelor;  

-teste; 

-exerciții și probleme de 

calcul; 

-testul individual; 
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-să recunoască formele plane 

și spațiale, clasificându-le 

după formă și culoare; 

-exerciții de identificare a 

corpurilor și figurilor 

geometrice; 

-reprezentarea prin desene a 

corpurilor și figurilor 

geometrice; 

 

PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT (PIP) 

Date generale: Deficiență mintală ușoară ascociată cu tulburări de dezvoltare a 

abilităților școlare, încadrată în grad de handicap mediu. 

Aspecte educaționale: dificultăţi de învăţare, gândire concretă,  memorie de scurtă 

durată, întipărirea şi reactualizarea cunoştinţelor se face cu dificultate,  imaginaţie săracă, 

tulburări de scris-citit-calcul.  

Discipline studiate: 

Disciplina: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Obiective specifice: 

O1. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunțuri rostite cu claritate. 

O2. Scrierea literelor de mână.  

 

Obiective Conținuturi 

Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenție 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode si 

instrumente 

de evaluare 

O1 -Jocuri de 

pronunție a 

cuvintelor 

care încep/se 

termină/conț

in un anumit 

sunet. 

- Numărarea 

silabelor 

dintr-un 

cuvânt și 

reprezentare

a lor prin 

simboluri. 
- Stabilirea 

poziției și a 

ordinii 

cuvintelor 

din 

propoziții. 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Demonstrația 

An școlar 

2019-2020 

Sem I cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

sem II 

 

Încearcă 

puțin să se 

concentreze 

la câteva 

sunete 

rostite. 

Răspunde la 

întrebări sau 

sarcini numai 

daca este 

solicitat. 

Evaluare 

orală 

Evaluare 

scrisă 

Fișe de lucru 

O2 - Exerciții de 

dezvoltare a  

musculaturii 

fine a mâinii 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Demonstrația 

An școlar 

2019-2020 

Sem I cu 

posibilitate 

Reușește să 

scrie doar cu 

ajutorul și în 

prezența 

Evaluare 

scrisă 

Fișe de lucru 

Portofoliul 
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și a 

coordonării 

mișcărilor 

prin 

colorare. 

- Exersarea 

poziției 

corecte la 

scris.  

- Scrierea 

elementelor 

grafice și a 

literelor pe 

diferite 

suporturi și 

cu diferite 

instrumente. 

-Copierea, 

transcrierea 

literelor, 

silabelor, 

cuvintelor și 

enunțurilor. 

de 

prelungire 

sem II 

 

doamnei 

învățătoare și 

profesorului 

itinerant. 

 

Disciplina: LIMBA FRANCEZĂ 

Obiective 

/Competențe 

Conținuturi 

 

 Perioada de 

intervenție 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode și 

instrumente 

de evaluare 

O1: să știe 

care este 

harta Franței 

O2: să știe 

formele de 

relief 

reprezentate 

în culori pe 

harta 

Frantei.  

L’UNIVER

S  

FRANCOP

HONE: 

LA 

FRANCE 

Conversatia/i

magini 

Octombrie 

2019 

-indicarea pe 

harta Franței 

a lucrurilor 

discutate 

Dialogul / 

exemple 

 

scris 

O1: să 

localizeze 

pe harta 

Franței 

regiunea 

Normandiei; 

O2: să 

enumere 

câteva 

produse 

natural 

LA 

NORMAN

DIE 

Dialogul/ 

imagini 

noiembrie 

2019 

-enumerarea 

anumitor 

produse 

natural 

specifice 

zonei 

Normandiei. 

Conversația/ 

exemple 

 

oral 
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specific 

Normandiei. 

O1: să facă 

diferența 

între un verb 

conjugat 

AVOIR și 

un verb 

conjugat cu 

ETRE 

O2: să așeze 

corect 

acordul la 

participiul 

trecut. 

Les verbes 

conjugues 

avec ETRE 

Explicația/ 

fișe 

individualizat

e 

Decembrie 

2019 

-așezarea 

acordului la 

participiul 

trecut după 

model 

Exercițiul/ 

fișe de lucru 

 

 

 

scris 

 

Bibliografie: 

Vrăşmaş Ecaterina (1998), Strategiile educaţiei inclusive, în volumul “Educaţia integrată 
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1.28. Plan de intervenție personalizat 

 

Profesor învățământ preșcolar Aconstantinesei Nicoleta, 

Profesor învățământ preșcolar Roșca Mihaela Cristina, 

Grădiniţa P.P. „Licurici” Galaţi, jud. Galați 

 

Numele și prenumele beneficiarului: L. Gh. B 

Domiciliul: Galați 

Grupa: mare 

Echipa de lucru: educatoarele grupei, terapeutul umbră (shadow) 

Scop: aplicarea unui set de măsuri și activități pentru a răspunde problemelor specifice 

ivite la un moment dat în dezvoltarea copilului, urmărind remedierea, compensarea sau 

corectarea comportamentului.  

Informații generale:  

 Copilul urmează cursurile unei grădinițe cu program prelungit și este înscris la grupa 

mare; 

 Provine dintr-o familie biparentală, fiind cel mai mic membru (are o soră cu 7 ani mai 

mare) 

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe): 

1. Din punct de vedere medical: nu se cunosc.  

2. Din punct de vedere psihopedagogic: 

 Din relatările mamei, copilul a a avut o întârziere în dezvoltarea limbajului, acesta urmând 

ore de terapie logopedică în urma cărora limbajul a început să fie funcțional; 

 Din punct de vedere motric este dezvoltat conform vârstei cronologice; 

 La începutul anului școlar, copilul s-a acomodat cu dificultate la mediul educațional, 

prezentând dificultăți în următoarele arii: concentrarea atenției, menținerea atenției în 

sarcinile educaționale, așteptarea rândului, respectarea regulilor și cerințelor cadrului 

didactic; 

 Capacitatea de înțelegere și gândirea conform vârstei cronologice. 

3. Din punct de vedere comportamental: în urma observării directe a copilului în grup 

(la activitățile educative, de joc, de socializare) s-a observat că acesta: 
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 Are manifestări agresive față de ceilalți copii (lovituri cu pumnii și picioarele, îmbrânciri), 

cu scopuri diferite: de a se răzbuna, de a inițializa un fel de „socializare”, de a-i provoca 

pe ceilalți sau pentru a atrage atenția celor din jur; 

 Refuză să îndeplinească directivele educatoarei, împotrivindu-se sau refuzând să respecte 

comenzile acesteia, iar situația poate degenera până la perturbarea activității întregului 

grup; 

 Se conformează cu dificultate așezării în rând, adoptând un comportament neadecvat față 

de ceilalți copii (proteste, îmbrânciri, etc) 

 Refuză să participe la activitățile de grup care presupun respectarea unor reguli; 

 Nu are răbdare să ducă la bun sfârșit o sarcină; 

 Este în continuă mișcare, ceea ce distrage atenția celorlalți copii de la activități. 

Priorități (pentru perioada 15 octombrie-20 decembrie): 

Ținând cont de faptul că B. Este la grupa mare, cu o singură educatoare la grupă pe tură, 

a devenit necesară prezența unei alte persoane care să îi modeleze comportamentul adecvat 

cerințelor specifice conviețuirii în grup.  

Astfel, cu acordul conducerii unității, s-a luat hotărârea ca preșcolarul să fie însoțit pentru 

o perioadă determinată de o persoană (shadow) din afara personalului educativ, care să-l 

direcționeze, să-l impulsioneze să participe la activitățile de la grupă, alături de colegii săi, să-

l ajute să-și dezvolte limbajul și să reducă treptat comportamentele agresive față de colegi și 

față de adulți.  

Structura programului de intervenție personalizat: 

A. Obiective: 

 să reacționeze comportamental adecvat la diferitele emoțoo pe care le trăiește; 

 să adopte unele comportamente sociale dezirabile, folosind formulele potrivite; 

 să dezvolte capacități de relaționare; 

 să-și aștepte rândul; 

 să-și dezvolte capacitatea de concentrare a atenției pentru o sarcină dată; 

 să îndeplinească și să respecte cerințele educatoarei; 

 să respecte regulile grupului din care face parte. 

B. Conținuturi: 

 Exerciții și jocuri de identificare și recunoaștere a diferitelor trăiri emoționale; 

 Exersarea comportamentelor adecvate și antrenarea formulelor verbale potrivite („Vrei 

să te joci cu mine?”, „Vreau să mă joc și eu cu voi!”, „Pot să...?”, etc); 
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 Jocuri de grup; 

 Prin atribuirea de calități colegilor; 

 Jocuri cu reguli fixe; 

 Activități de distribuire de sarcini- „Cine împarte șervețele?”, „Cine aduce suporturile cu 

creioane colorate?”, „Cine împarte copiilor auxiliarele?”; 

 Stabilirea regulilor clasei, respectarea acestora fiind obligatorie. 

C. Metode și mijloace: 

 stabilirea unor reguli de grup și afișarea acestora în clasă, cât și consecințele nerespectării 

lor; 

 așezarea copilului într-o zonă a clasei care să-i limiteze mișcarea și agitația fizică, de 

obicei lângă un coleg care să nu-i stimuleze sau accentueze aceste manifestări de 

comportament; 

 recompensarea prin laude în fața clasei pentru îmbunătățirea imaginii de sine, dar și a 

imaginii lui în fața colegilor- discriminare pozitivă ponderată; 

 activități de grup; 

 jocuri de rol; 

 tehnica stingerii comportamentelor nedorite prin ignorarea acestora și valorizarea 

comportamentelor dezirabile; 

 plan de recompense pentru comportamentele dezirabile; 

 suport pentru consiliere psihopedagogică. 

D. Criterii minimale de apreciere a progreselor: 

 Respectă regulile de grup în 50% dintre situații; 

 Reducerea cu 50% a comportamentelor problematice (alergat prin clasă, îmbrâncit și lovit 

colegii, arucarea de jucării, distrugerea construcțiilor realizate de colegi, etc); 

 Participarea la 50% dintre sarcinile/activitățile ce i-au fost recomandate; 

 Creșterea timpului de lucru într-o sarcină până la 15 minute; 

 Interrelaționarea pozitivă cu cel puțin trei colegi din clasă. 

E. Metode și instrumente minimale de evaluare a programului:  

 Observația directă și indirectă; 

 Finalizarea fișelor de lucru cerute. 

Atingerea acestor obiective va fi realizată de către educatoarele de la grupă împreună 

cu terapeutul (shadow) și părinții copilului. 
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Rolul și modul de implicare a părinților în program: părinții vor primi sarcini precise 

privind modul de comunicare, de implicare în program și vor asigura un sprijin minim în 

evoluția copilului. Aceștia vor fi învățați cum să gestioneze comportamentele de criză ale lui 

B., oferindu-i un suport afectiv stabil. 
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1.29. Metode activ-participative folosite în educarea copiilor cu CES 

 

Profesor Pîrvulescu Ramona Elvira, 

Școala Gimnazială „Bartolomeu Valeriu Anania” Comuna Glăvile, jud. Vâlcea 

 

În ultimii ani a devenit prioritară problematica elevilor cu CES, atât pentru sistemul 

național de învățământ cât și pentru părinți și, uneori și pentru bunici. Cu toții luptă pentru 

dezvoltarea normală a acestora. Trebuie menționat faptul că din categoria copiilor cu CES fac 

parte nu numai copiii cu deficiențe, dar și copiii care, chiar dacă nu au dizabilități organice sau 

fiziologice, prezintă manifestări de inadaptare la cerințele programei școlare. 

Politicile educaționale sunt bazate pe valorificarea principiilor educației pentru toti, 

indiferent de cerințele cu care se confruntă unii elevi, aceștia trebuie să devină utili familiilor 

lor, dar și societății în care reușesc să se integreze. Integrarea pune accent pe cerințele copiilor, 

procesul de integrare trebuie să fie un proces de normalizare a vieții persoanelor aflate în 

dificultate, de aceea sistemul de învățământ românesc trebuie să ofere cât mai multe servicii 

educaționale care sa-i atragă pe copii și să le satisfacă cerințele. Este nevoie, de asemenea de 

comunicare, înțelegere, acceptare, diversitate. “Școala pentru diversitate pune în centrul atenției 

sale persoana umană ca ființă originală, unică și irepetabilă, accentuând ideea că în fiecare 

societate există persoane diferite, grupuri diferite, motivații, rațiuni și puncte de vedere 

diferite.” (M.L. Melero, 1998). 

Pentru a putea aborda conținuturile educaționale în condițiile integrării copiilor cu CES 

în învățământul de masă este nevoie de un curriculum diferențiat sau adaptat care să permită 

avansarea copiilor în ritmul lor propriu si în funcție de capacitățile lor de învățare. Un astfel de 

curriculum integrat trebuie să pună accent pe următoarele domenii: 

 Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate din domeniul afectiv, motivațional, caracterial și 

al socializării; 

 Dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală; 

 Dezvoltarea conduitei morale, religioase și a simțului estetic; 

 Dezvoltarea armonioasă a conduitelor psihomotrică. 

Proiectarea curriculumului trebuie să se țină seama de tipul și gradul deficienței elevului. 

În practica instructiv-educativă am întâlnit numeroase cazuri de elevi deficienți care au fost 

integrați în clase de elevi fără deficiențe și au avut evoluții bune. În cadrul activităților, au fost 

aplicate cu precădere metodele activ-participative care stimulează interesul pentru cunoaștere, 
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facilitează interacțiunea cu realitatea înconjurătoare. Lucrul în perechi sau în grupe mici de 

elevi au facilitat comunicarea între ei, colaborarea sau sprijinul reciproc în realizarea sarcinilor 

sau temelor avute. Au fost toleranți unii cu alții, au luat decizii prin consultarea între ei și au 

exprimat opinii realizând o participare activă și înțelegere a realității înconjurătoare. În cadrul 

lecțiilor se pot utiliza o serie de metode sau tehnici de lucru adaptate vârstei elevilor și nivelului 

lor de performanță. Prezint câteva metode aplicate în cadrul lecțiilor, care au dus la obținerea 

unui progres școlar al copiilor cu deficiențe. 

Gândiți-lucrați în perechi, comunicați, presupune o activitate de învățare prin 

colaborare parcurgând următorii pași: 

 Fiecare elev dintr-o pereche scrie despre un subiect; 

 Cei doi parteneri își citesc răspunsurile și convin asupra unuia comun; 

 Profesorul pune două-trei perechi să rezume conținutul discuțiilor și concluziile la care 

au ajuns partenerii de comun acord. 

Este o modalitate simplă și rapidă de învățare prin colaborare pe grupe. La o întrebare 

pregătită anticipat de profesor elevii pot găsi mai multe răspunsuri posibile. Exemplu: La lecția 

“Cum sunt eu?” în cadrul Modulului Autocunoaștere la disciplina Consiliere și dezvoltare 

personală. 

Listă cu însușirile elevului: cinstit, demn, credincios, drept, arogant, necinsit, rău.  

Prin cοnfruntarеa răѕpunѕurilοr în pеrеchi şi întrе pеrеchi еxiѕtă prеmiѕеlе οrganizării 

infοrmaţiilοr acumulatе în ѕtructuri cοgnitivе prin rеalizarеa dе cοntеxtе nοi dе еxеrѕarе a 

acеѕtοr cοnţinuturi şi duc la ο învăţarе bună. 

Predicțiile în perechi au fost folosite în cadrul orelor Consiliere și dezvoltare personală. 

Această activitate presupune o listă de cuvinte dintr-o povestire sau un text. Fiecare pereche 

trebuie să alcătuiască o scurtă compunere pe baza unei predicții în jurul listei de cuvinte. Elevii 

sunt încurajați să emită idei și să-și valorifice experiența personală pe care o au. 

Ciοrchinеlе eѕtе ο mеtοdă grafică dе οrganizarе şi intеgrarе a infοrmaţiеi în curѕul 

învăţării. Pοatе fi fοlοѕit la încеputul lеcţiеi numindu-ѕе ,,ciοrchinеlе iniţial” ѕau după lеctura 

tеxtului, numindu-ѕе ,,ciοrchinе rеvăzut”. Еѕtе ο mеtοdă dе brainѕtοrming nеliniară carе 

ѕtimulеază găѕirеa cοnеxiunilοr dintrе idеi, prеѕupunând următοarеlе еtapе: 

 Se scrie un cuvânt sau o temă în centrul tablei; 

 Se notează toate ideile care vin în minte în legătură cu tema sau cuvântul dat; 

 Pe măsură ce se scriu cuvinte se trag linii între acestea și cuvântul dat; 

 Se oprește activitatea când se epuizează toate ideile. 
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De exemplu, la lecția “Cum învăț mai bine?” la Consiliere și dezvoltare personală se 

scrie în centrul tablei tema: “Harta nevoilor de învățare la școală”, fiecare elev trebuind să 

menționeze aspectele care i-ar ajuta să învețe mai ușor. 

Elevilor le plac aceste metode activ-participative și chiar dacă uneori elevi cu CES nu le 

înțeleg pe deplin ei solicită să participe în număr cât mai mare la realizarea lecției. Lista 

metodelor și tehnicilor este foarte vastă și poate fi folosită și îmbogățită în funcție de imaginația 

și creativitaea dascălului și în funcție de nivelul clasei la care predă. Progresul școlar se 

obține  treptat prin muncă și efort uriaș depus atât de cadrul didactic cât și de elev. Capacitatea 

de învățare a elevilor cu CES, ambianța și sprijinul familiei și a societății în general, influențeză 

foarte mult obținerea unui progres școlar real. 

 

Bibliografie: 

Gherguț, Alois, (2016). Educația incluzivă și pedagogia diversității, Editura Polirom 

Oprea, Crenguta Lăcrămioara, (2006). Strategii didactice interactive – repere teoretice și 

practice, Editura Didactică și Pedagogică. 
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1.30. PIP – alegerea unei tehnici inspirate din procesul de stimulare și 

dezvoltare psiho-emoțională prin basm 

 

Profesor limba franceză Dunca Claudia,  

Psiholog școlar Bors Viorica, 

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru, jud. Bistrița-Năsăud 

 

SUBIECTUL:  P.V., 7ani, clasa I 

1. PREZENTAREA CAZULUI : - inadaptarea şcolară 

                                                     - elevul înregistrează rezultate slabe la învăţătură, 

atingând cu greu standardele minimale de performanţă; 

                                                      - lipsa de respect faţă de mama, dezinteres faţă de 

activitatea şcolară, nervozitate, agitaţie, tulburări de comportament, agresiv atât fizic cât și 

verbal 

2. ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI 

Datorită faptului că tata este  plecat în străinătate, el rămânând  în grija mamei, aceasta 

având grave probleme cu alcoolul, acesta a profitat de lipsa de interes a acesteia pentru evoluţia 

sa şcolară şi ca urmare au început să se manifeste tulburări de comportament şi de învăţătură. 

3. DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE: 

V. Este tot timpul deprimat, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din clasă; 

În clasă V este marginalizat de către colegii săi, fiind deseori etichetat ca fiind ,,oaia 

neagră” a clasei. 

Elevul V are numeroase absenţe nemotivate. 

Comportamentul: 

Subiectul nu vorbeşte în clasă decât atunci când i se adresează în mod direct o întrebare; 

Răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroşeşte la faţă şi  evită să privească 

în ochi învăţătoarea când i se cere să răspundă oral în faţa colegilor. 

Când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată activitatea, nu rămâne 

liniştit şi îşi deranjează colegii.  

V. are capacităţi intelectuale de nivel mediu. 

Elevul V are putini prieteni şi începe foarte rar o conversaţie 
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Este un copil introvertit, iar problema lui pleacă de la o trauma pe care a suferit-o pe la 4 

ani, trauma constând intr-un accident în care a fost agesat de un grup de copii ajungând la spital 

si fiind operat de apendicită. 

Dialog cu elevul: 

V. pare la prima vedere un baiat liniştit care evită să vorbească. 

El declară că acasă face numai ceea ce vrea el. Dacă mamei lui nu-i place ce face el la un 

moment dat, el se supară, iar ea il lasă în pace. 

„Când trebuie să răspund cu voce tare în clasă, mi-e teamă că vor râde ceilalţi copii de 

mine dacâ voi greşi.” Dacă cineva îi zice ceva, imediat, în pauză, sare la bătaie, devine violent. 

Dialog cu mama: 

Mihai este un alt copil acasă. 

Mama ne spune că îi este greu de când a plecat tatăl in Italia, că lui Mihai îi  este dor de 

tatăl lui, că băiatul îi simte lipsa. De la plecarea tatălui  are din ce în ce mai multe probleme cu 

ceilalţi şi de multe ori refuză să meargă la şcoală, dacă nu vorbeşte cu tatăl său la telefon, 

dimineaţa, înainte de a pleca 

Are  un comportament ostil şi agresiv  faţă de sora lui. Vorbeşte urât, de multe ori sare la 

bătaie, dacă sora lui îi atrage atenţia că nu vorbeşte frumos 

Mama nu-l pedepseşte, pentru ceea ce face, considerând că va veni timpul cănd V. işi va 

da seama că greşeşte şi nu va mai fi violent, iar când tata se va întoarce, totul va intra în normal. 

4. STABILIREA OBIECTIVELOR 

ANALIZA DATELOR ŞI STABILIREA IPOTEZELOR 

Inadaptarea lui V. la şcoală este atat expresia certitudinii că el nu este capabil să reuşească, 

cât şi expresia adevărului conform căruia ”Cine sunt ei să râdă de mine?” 

Problemele copilului în legătură cu terminarea activităţilor la şcoală pun în lumină 

problema de motricitate fină şi de motivaţie. 

Dacă va avea un număr mai mare de probe orale şi va fi încurajat să le rezolve în timp 

util, el constata că va reuşi în ciuda problemelor sale motorii. 

Cu toate acestea există o contradicţie între comportamentul  băiatului de acasă (închis în 

sine şi ostil) şi de la şcoală (agresiv şi ostil) aceste comportamente îi permit să stăpânească 

ambele situaţii. 

          

FIXAREA OBIECTIVELOR 

Obiective pe termen lung 

1. V.  va frecventa regulat toate orele.  
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2. La şcoală va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi colegii. 

3. Activităţile scrise vor fi terminate în timp util. 

Obiective pe termen scurt 

1. Va fi implicat în a-şi spune părerea la toate discuţiile din clasă alături de colegii săi. 

2. I se vor da sarcini precise, fiind implicat în diverse acţiuni, pentru a fi resposbilizat. 

5. ALEGEREA UNEI TEHNICI INSPIRATE DIN PROCESUL DE STIMULARE ȘI 

DEZVOLTARE PSIHO-EMOȚIONALĂ PRIN BASM 

- BASMUL: PRINȚUL CEL SFIOS 

6. ADAPTAREA METODEI LA SPECIFICUL CAZULUI: 

Prin intemediul acestei metode copilul va fi ajutat sa-si dezvolte capacitatea de înţelegere 

a modului în care experienţele pozitive se acumulează şi formează o forţă care poate să dărâme 

obstacolele întâlnite în calea traseului educaţional. El va încerca, la fel ca personajul principal, 

să se cunoască pe sine și să se dezvăluie celorlalți așa cum este el. de asemenea, își va da seama 

de calitățile și aptitudinile pe care poate să le dețină o persoană în ciuda unor deficiențe.  

Pentru a face fata problemelelor şi dificultăţilor cu care se confrunta elevul, profesorul va 

avea in vedere utilizarea unor modalităţi de monitorizare a succeselor precum şi identificarea 

unor strategii de apărare pentru subiect, ca resurse pentru evitarea posibilelor barierelor şi 

blocaje. Prin vizualizarea obiectivelor aşezate într-o ordine prioritară, copilul va fi ajutat să-şi 

focalizeze atenţia spre modificarea comportamentelor indezirabile, a gândurilor sănătoase și 

nesănătoase, etc.           

7. MODALITĂȚI DE EVALUARE A REUȘITEI INTERVENȚIEI             

Jocul de rol este un pas important pentru a interveni în încercarea de a rezolva problema 

lui V. 

V reușește să facă față efortului susținut - nu mai absentează de la ore, dar este bine să fie 

supravegheat în continuare pe această temă. 

Identificarea resurselor personale prin intermediul unui interviu dirijat care să determine 

luarea deciziei potrivite 

Prințul cel sfios 

Demult, într-o țară îndepărtată, trăiau îmtr-un palat un rege cu regina lui și un prințișor. 

De fiecare data, de ziua prințului, regele și regina dădeau o pettrecere mare la care erau invitați 

cei mai de seamă oameni. La curtea regelui se adunau împărați și împărătese, regi și regine care 

ofereau micului print, Armin, că așa –i era numele, , daruri care mai de care mai alese și mai 

prețioase.  

NIMIC DIN TOATE ACESTE NU-L FĂCEAU FERICIT PE PRINȚ.  
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După ce îi întâmpina pe toți, politicos , că așa-i șade bine unui print, se retrăgea în odaia 

lui și nu mai ieșea până plecau toți. Regele și regina sufereau pentru fiul lor care era tot mai 

retras, izolat și mereu nefericit. Au angajat cei mai buni profeori care săse ocupe de educația 

lui, iar prințul îi uimea cât de repede pricepea lucrurile. ȘTIA MAI MULTE LIMBI STRĂINE 

ȘI SE DOVEDEA UN ADEVĂRAT GENTLEMAN chiar când era vorba de slujitori.  

În acest an, la petrecere, regele și regina au invitat de două ori mai mulți invitați, între 

care și prințișori și prințese. Ca de obicei, Armin i-a întâmpinat, apoi s-a retras în odaia lui. 

Mama  s-a dus și i-a zis: 

- Aș face orice numai să rămâi împreună cu noi la petrecere. Cere-mi orice și voi face tot 

ce îmi stă în puteri să îți îndeplinesc dorința.  

- Îmi pare nespus de rău că te îngrijorezi pentru mine, dar cum aș putea să rămân cu acei 

invitați?  Cum ar trebui să mă comport cu ei? Eu nu sunt bun de nimic… 

- Dar daca, le-aș cere să se deghizeze cu toții? Ai putea să cobori și tu deghizat. 

- Mă voi gândi la asta, mama, dar nu promit că voi și coborî! 

Nu a trecut nici o jumătate de oră că toți invitații purtau măști care mai de care mai 

interesante, ce le acopereau ochii sau chiar întreaga față, astfel încât cu greu puteau fi 

descoperiți.  

Un invitat îmbrăcat în straie de băiat, strecurat printre ei, plăpând și mai distant îi studia 

pe regi și urmărea jocurile copiilor. 

Înspre seară, s-au așezat cu toții la masa plină de bucate, iar o prințesă, i-a întins porția ei 

de prăjitură unui copil. Mascatul a refuzat-o politicos spunându-i că nu are voie sa manânce 

dulciuri.  

Fetița, neînțelegând acest lucru, își căuta părinții și striga în gura mare: 

Cum se poate ca un copil să nu poată mânca dulciuri? 

Slujitorii, care se ocupau de servitul mesei, la fel și regale și regina au înțeles imediat 

despre ce este vorba. Au luat câte un pahar de șampanie, au mers la mascat și au ciocnit cu 

acesta, spre mirarea tuturor.  

- E un copil ca oricare altul, chiar dacă nu are voie să mănânce orice și oricât. Este la fel 

de talentat și priceput ca toți ceilalți copii, și sperăm ca și el astăzi să fi învățat lucrul acesta. 

Noi îi urăm ,,La mulți ani” a exclamat regele. 

Nu mai era neapărat nevoie ca prințul să-și scoată masca. Era deja cunoscut de toți ca 

prințul Armin, iar petrecerea a continuat până la miezul nopții.  
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1.31. Abordări metodologice privind formarea competenței de comunicare 

în cadrul orelor de limba și literatura română la elevii diagnosticați cu TSA 

 

Profesor învățământ primar Stejerean Iulia, 

Profesor învățământ primar Cadar Ioana, 

Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău, jud. Sălaj 

 

Dimensiunea lingvistică integrează categoriile ce formează elementele de construcție a 

comunicării, adică elementele de lexic, fonetică, morfologie și sintaxă. În privința elevilor 

diagnosticați cu TSA, demersul pedagogic se va centra pe dezvoltarea vocabularului și pe 

asimilarea noțiunilor de gramatică. 

a) Dezvoltarea vocabularului 

În marea lor majoritate, lecțiile de limba și literatura română integrează secvențe centrate 

asupra vocabularului, o componentă ce determină, în mod semnificativ, calitatea receptării și 

producerii de text. Explicarea cuvintelor și a expresiilor necunoscute este parte a scenariilor 

consacrate lecturii textelor literare și nonliterare. Pentru elevii diagnosticați cu TSA 

problematica vocabularului trebuie abordată prin varianta clasică, explicită, ce urmărește 

abordarea explicită a vocabularului în secvențe consacrate cuvintelor și expresiilor necunoscute 

sau în secvențe ce-și propun construcția unor rețele (reduse la familia de cuvinte, sinonime și 

antonime). 

Ca metode, se recomandă folosirea „copacul cuvintelor” sau „trenul cuvintelor”. 

Învățătorul scrie cuvântul-temă pe trunchiul copacului sau pe locomotivă, cerând elevului să 

spună toate cuvintele care-i vin în minte în legătură cu acesta. Ariile subsecvente devin, în felul 

acesta, ramuri cu frunze cuvinte sau vagoane cuvinte. Cuvintele noi vor fi explicate și vor fi 

introduce în propoziții. 

Banca lexicală este, spre deosebire de celelalte tipuri de rețele, o structură ordonată și 

largă; realizarea ei se poate întinde pe durata unui semestru și constă în reveniri succesive, în 

completări. Nucleul îl reprezintă un singur tip de text, ce dictează prin trăsăturile sale definitorii, 

configurația rețelei. Astfel, o bancă lexicală a narațiunii va avea un tabel structurat în funcție 

de momentele subiectului. Dacă este posibil și nivelul de dezvoltare al elevului permite, se 

poate realiza și o bancă lexicală a portretului, care va cuprinde două paliere – portretul fizic și 

portretul moral.  
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În totalitatea lor, rețelele lexicale, fie ele restrânse sau largi, permit ordonarea, fixarea și 

extinderea cunoștințelor de vocabular, precum și conturarea unor categorii (acțiuni, obiecte, 

perioade). 

b) Formarea conceptelor gramaticale 

Dimensiunea lingvistică a competenței de comunicare acoperă și o serie de cunoștințe 

metalingvistice de natură morfologică și sintactică. Demersul didactic cel mai adecvat formării 

conceptelor gramaticale la elevii diagnosticați cu TSA este cel deductiv, care constă în 

prezentarea definiției, urmată de exemplificarea conceptului. Exemplificarea se realizează, în 

mod obligatoriu, în serii succesive. 

Dimensiunea textuală presupune învățarea unor forme de arhitectură a textelor. În 

programe, aceste tipare arhitecturale sunt prezente explicit, prin trimiteri la narațiune și 

descriere și indirect, prin sarcini de lucru ce presupun cunoașterea structurii argumentative. 

Cunoașterea acestor modele influențează procesele de înțelegere a textului și de producer de 

text. Valoarea lor formativă trece dincolo de zona competenței de comunicare. Această 

afirmație are în vedere faptul că identitatea noastră este construită narativ ( ne scriem și ne 

rescriem continuu „poveștile” și suntem suma acestor povești, reprezentarea, redarea lumii reale 

se face descriptiv (descriem locuri, obiecte, obiceiuri etc), în dialogul cu celălalt, dorința de a-l 

convinge și deci argumentarea sunt dominante (ne susținem opinia în legătura cu un fapt, 

ascultăm argumentele ceilulalt, cerem dovezi suplimentare etc). 

a) Modelul textual narativ 

În centrul lui se află acțiunea pe care cititorul o parcurge pe măsură ce lectura avansează. 

În varianta canonică este reprezentat prin momentele subiectului. Întrebările ce pun în evidență 

această structură sunt întrebări specific dezvoltării acțiunii: Cum stau lucrurile la început? Ce 

s-a întâmplat? Ce a urmat după aceea? Cum au ajuns să fie lucrurile la final? La nivelul șirului 

de evenimente ce compun acțiunea, momentul esențial îl reprezintă intriga, adică momentul 

declanșator.  

Pentru elevii diagnosticați cu TSA se impun câteva precizări de ordin didactic, referitoare 

la înțelegerea textului epic: în textul narativ prezentat acțiunea trebuie să fie unică (nu pe mai 

multe planuri narative), personajele clar conturate, iar momentele ce o compun clare și ordonate 

cronologic. Prima condiție a formării capacității de povestire o reprezintă familiarizarea 

elevului cu tiparul textului narativ – înțelegerea faptului că povestirea presupune eroi implicați 

într-un șir de întâmplări, generate de o cauză și plasate într-o situație inițială și o situație finală. 

Prima etapă a formării capacității de a povesti o reprezintă ascultarea frecventă a unor texte 

epice cu acțiune simplă, desfășurată cronologic Discuțiile privin textul trebuie să pornească de 
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la întrebări care marchează ferm momentele subiectului. La nivelul repovestirii dezvoltarea 

capacității se face cu producere de texte ce au ca suport imagini. 

b) Modelul textual descriptiv 

Spre deosebire de celelalte structure, acest model este vertical și ierahic. În centrul lui se 

află un obiect reprezentat prin procese de aspectualizare și relaționare, un tip de reprezentare ce 

ține privirea în loc în timp ce lectura avansează. Acesta este motivul pentru care micii cititori 

nu gustă descrierea și atunci când o întâlnesc în textele narative au tendința de a o sari. 

Pentru elevii diagnosticați cu TSA demersul didactic se va focaliza la început, pe un 

obiect, care trebuie să fie static (ghiozdan, floare, un părinte), urmând ca, dacă dezvoltarea 

cognitivă a elevului permite, să se treacă la descrieri dinamice simple (o zi de școală, o 

excursie), așa numitele „descrieri de acțiuni”. 

Descrierea este rezultatul desfășurării a două procese: procesul de aspectualizare – 

obiectul este redat prin intermediul aspectelor care-l definesc (părțile și proprietățile lui), în 

cazul obiectului static, sau prin intermediul momentelor ce îl compun și caracteristicile lor, în 

cazul obiectelor dinamice; procesul de relaționare – obiectul este plasat în spațiu și/sau timp, 

relaționarea spațială fiind asociată cu obiectul static, iar cea temporală cu cel dinamic. 

În cazul obiectelor statice, întrebările care pun în evidență prezența tiparului sunt „Ce se 

descrie? Care sunt părțile obiectului? Cum arată ele? Unde este el așezat? Ce facem cu el? La 

ce îl folosim?”  În cazul obiectelor dinamice, întrebările care se pun sunt: „Ce se descrie? Când 

are loc? Cum se desfășoară?”. 

În cazul descrierii, spre deosebire de narațiune, traseul va fi orientat de la descrierea 

nonliterară (unde tiparul are un grad mare de puritate), la cea literară. 

c) Modelul textual argumentativ 

Acest model are, ca și cel narativ, o structură orizontală și conține, la nivel minimal, o 

teză și argumentele/susținerile care o întemeiază.  

Chiar dacă cerințele referitoare la formularea unor argumente nu sunt prezente la nivelul 

conținuturilor, ci doar în capitolele cu activități de învățare și obiective de rederință, nevoia 

prezenței unor afirmații însoțite de justificare sau de explicare se impune încă din primii ani de 

școală. Pentru elevii diagnosticați cu autism se va încerca realizarea unui demers justificativ 

simplu, printr-o singură trăsătură argumentativă (de ce îți place mașinuța?), urmând ca, dacă 

dezvoltarea cognitivă permite, justificări realizate pe baza textului citit (de ce îți place Scufița 

Roșie?). 

Instrumentarul tehnologic poate fi folosit cu succes și în procesul de predare-învățare a 

limbii și literaturii române la elevii diagnsticați cu TSA. În formarea competenței de comunicare 
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instrumentele tehnologice pot fi folosite atât în receptarea și producerea de text (literar sau 

noliterar), cât și în înușirea conceptelor gramaticale sau textul de tip argumentativ. 

Textul narativ va fi mult mai bine receptat dacă lectura este însoțită de imagini, ce vor 

ilustra clar momentele subiectului. Pe baza lecturii și a imaginilor se pot iniția discuții ce vor 

viza corectitudinea înțelegerii lecturii. Evaluarea, de asemenea, poate fi concepută cu ajutorul 

calculatorului (să aranjeze imaginile conform desfășuării acțiunii în lectura citită sau audiată, 

să identifice imaginea cu personajul principal și pe baza ei sa facă o scurtă descriere fizică a 

personajului, să aleagă imaginea care ne spune că…). 

Conceptele gramaticale vor fi mai ușor înțelese de către elevii diagnosticați cu TSA cu 

ajutorul instrumentarului tehnologic. Astfel, pe baza imaginilor le va fi mai ușor să separe 

obiectele de acțiuni (formându-se conceptele de substantiv și verb), să identifice o însușire a 

unui obiect (adjectivul), să numere obiectele existente în imagini (numeralul). De asemenea, 

evaluarea poate fi concepută tot cu ajutorul tehnologiei (să scrie sau să aleagă cuvântul care 

indică cum este obiectul din imagine – Mâinile sunt murdare, Floarea roșie este mai mare decât 

floarea albastră). 

Elevii diagnosticați cu TSA s-ar putea să aibă dificultăți în a înțelege materialele, a 

previziona evenimentele și a deduce din text. De aceea, la textul nou narativ sau liric se va 

identifica povestea, intriga, personajele principale și locul de desfășurare a acțiunii cu cât mai 

mult sprijin vizual, pentru a familiariza elevul cu textul. Întrebările vor avea o structură 

specifică – îi este dificil unui elev cu autism să răspundă la o întrebare de genul „Cum a găsit 

lupul casa bunicii?”, dar îi va fi mult mai ușor să răspundă la o întrebare formulată astfel „Lupul 

a găsit casa bunicii traversând râul și …………..?” . 
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1.32. Instruirea diferențiată a elevilor cu CES pentru obținerea progresului 

școlar    

     

Profesor Ionescu Carmen Daniela, 

Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău, jud. Buzău 

 

Încep a așterne aceste rânduri sub influența următorului citat: „Cea mai grea problemă 

dată spre rezolvare omenirii este educația”. (Pitagora) 

Cu toții suntem conștienți că sistemul educațional nu este un sistem de fabricație în serie 

sau de masă, că elevii nu sunt produse finite ale industriei sau agriculturii. Munca de dascăl se 

face cu mintea și sufletul iar calitatea acestei munci nu este cuantificabilă în caracteristici fizico-

chimice ale produsului finit. 

Ideea „educației pentru toți”, sau, mai bine spus, a educației adaptate nevoilor fiecărui 

elev, solicită profesorului capacitatea de adaptare la diversitatea elevilor, de sprijinire a 

achizițiilor acestuia, de motivare pentru obținerea de performanțe superioare și dezvoltarea de 

capacități pentru educația permanentă. 

Planificarea individualizată a învățării presupune adaptarea educației la nevoile 

individuale din perspectiva diferențelor dintre elevi. Diferențierea curriculum-ului, atât pentru 

elevii cu CES (cerințe educative speciale), cât și pentru cei cu potențial de învățare scăzut sau, 

dimpotrivă, ridicat se întemeiază pe aceleași premize: 

 sistemul de învățământ se poate adapta unor abilități și trebuințe diferite; 

 aceleași scopuri educaționale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe/adaptate; 

 realizarea scopurilor educaționale este facilitată de selecția și organizarea obiectivelor 

educaționale conform diferențelor individuale; 

 diferitele trebuințe educaționale pot fi întâmpinate prin oportunități educaționale variate. 

Diferențierea curriculară necesită astfel selecționarea sarcinilor de învățare după criteriul 

maturității intelectuale, ritmul de lucru și nu după criteriul vârstei cronologice. Este nevoie de 

o adaptare a procesului instructiv-educativ la posibilitățile intelectuale, la interesele cognitive, 

la ritmul și stilul de învățare al elevului. 

Folosirea strategiilor comprehensive/incluzive în clasa de elevi, presupune ca cerințe de 

bază următoarele: 

1. elevii trebuie să învețe în clasă folosind resursele interne și externe propuse de profesor 

și de ceilalți elevi; 
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2. procesul învățării este mai important decât rezultatele obținute pe termen scurt; 

3. în procesul didactic învață atât elevii cât și profesorii, pentru că orice problemă 

pedagogică este o provocare la învățare și perfecționare; 

4. învățarea trebuie să fie efectivă și eficientă, atât pentru elev cât și pentru profesor; 

5. învățarea este mai importantă ca predarea;  

6. problemele de învățare la elevi sunt firești și ele devin impulsuri de perfecționare a 

strategiilor didactice pentru viitor; 

7. pe fundalul diversității de elevi, fiecare copil este important și unic indiferent de 

rezultatele sale școlare; 

8. pentru a răspunde nevoilor/cerințelor fiecărui elev, se propun strategii individualizate 

și personalizate; 

9. parteneriatul educațional constituie o formă de exprimare a relațiilor eficiente de 

predare și învățare, precum și un sprijin necesar procesului didactic în interior și în exterior; 

10. resursele interne care sprijină învățarea vin din empatia manifestată între profesor și 

elev și din valorizarea experiențelor de viață în predare și învățare. 

Instruirea diferențiată este eficientă, în învățământul de masă, pe două coordonate: 

obținerea de performanțe înalte de către elevii cu capacități sporite de învățare și accelerarea 

ritmului de învățare al elevilor mai lenți, cu dificultăți de învățare, în vederea prevenirii eșecului 

școlar. În ceea ce privește învățământul de masă, organizarea instruirii diferențiate presupune 

îmbinarea activității frontale, cu activitatea pe grupe sau în perechi. 

Activitatea frontală, specifică mai ales în activități de transmitere de noi cunoștințe, 

presupune executarea, în același timp, de către toți elevii a unor sarcini de învățare la care 

fiecare elev lucrează individual. Astfel, cooperarea este mai redusă în raport cu cea de-a doua 

formă de organizare, a instruirii pe grupe. Dacă învățământul frontal mizează pe trăsături de 

personalitate legate de vârsta biologică și de cea mentală a elevilor, pe învățarea prin 

coordonare, învățarea pe grupe facilitează completarea unor nevoi de învățare particulare, 

bazate pe stiluri de învățare, tipuri de inteligență, competențe și abilități diferite. Activitatea pe 

grupe vizează alegerea unor teme de studiu adecvate nivelului grupei, structurate pe grade de 

complexitate, divizibile în mai multe subteme care să fie abordate de fiecare grupă. 

Conținuturile activității vizează atât teme comune, cât și teme diferențiate, în raport cu 

standardele de performanță stabilite prin programele școlare. 

Organizarea învățământului pe grupe se poate realiza pe două principii: omogenitate și 

eterogenitate. Primul presupune constituirea de grupe de 3-8 elevi care să funcționeze ca niște 

microcolectivități formale, pe criterii stabilite anterior și cu o structură precisă (de exemplu, 
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elevi cu același nivel de pregătire/ cu aceleași nevoi educaționale/ cu aceleași interese și 

motivații etc.). Al doilea principiu, al eterogenității, presupune organizarea de 

microcolectivități informale, constituite prin inițiative spontane, aleatorii, individuale, după 

preferințele elevilor sau ale profesorilor și care au nevoie de un coordonator. O formă 

particulară de organizare a învățării pe grupe o constituie organizarea în binom, care, la rândul 

său, poate să respecte sau nu principiul omogenității. 

Organizarea învățământului individual presupune adaptarea sistemului de predare-

învățare-evaluare nu doar la trăsăturile generale și particulare ale elevilor, ci și la însușirile 

individuale ale sale. Avantajul proiectării activității didactice individuale constă în valorificarea 

la maxim a potențialului real și virtual al fiecărui elev, a capacităților de autoformare și 

autodezvoltare personală. Elevul se transformă în ,,actor al învățării”, participând direct la 

construirea sensurilor. 

Cele mai fecvente modalități de organizare a instruirii diferențiate individualizate sunt: 

Activitatea individuală pe teme comune: elevul realizează aceleași sarcini de învățare, dar 

individual, fără sprijinul unui coechipier sau al unui grup; 

Activitate individuală pe grupe de nivel: elevul realizează sarcini de învățare diferențiate 

ca volum și grad de dificultate, în vederea atingerii standardelor de performanță diferite: 

minime, medii și maxime; 

Activitate individuală realizată personalizat: elevul realizează sarcini de învățare pe teme 

diferite, adaptate particularităților individuale, fizice, psihice, ale ritmului și stilului de învățare. 

În cadrul orelor de specialitate (mă refer la orele practice, de laborator tehnologic), 

modalitățile practice pe care le folosesc în mod diferențiat, sunt următoarele: 

1. Fișe de lucru (munca independentă); 

2. Tema pentru acasă. 

1. Fișele de lucru au diferite scopuri. Astfel, sunt fișe de dezvoltare, fișe de consolidare, 

fixare și recuperare, fișe de creativitate etc. Pentru fișele de dezvoltare aleg întrebări care să 

pună probleme elevilor foarte buni, să le solicite efortul, iar restul elevilor lucrează individual 

pe caietele de laborator alte sarcini. 

Fișele de consolidare, fixare și recuperare au ca scop corectarea greșelilor colective și  

individuale pe care le fac elevii în rezolvarea sarcinilor. 

Fișele de creativitate îi obligă pe elevi să interpreteze rezultatele experimentelor de 

laborator, să efectueze calcule cu datele obținute. Acestea pun accentul pe dezvoltarea gândirii 

independente și creative a elevilor. 
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2. Tema pentru acasă trebuie gândită astfel încât să nu depășească puterea de muncă și 

înțelegere a elevilor și, mai ales, să nu le consume mult timp. Ea trebuie să fie diferențiată ori 

de câte ori este posibil sau necesar și să fie controlată permanent, să cuprindă ceea ce au învățat 

și înțeles elevii. 

Educația diferențiată nu este o formă de educație pentru anumite grupuri dezavantajate, 

ci o formă de educație pentru îndepărtarea barierelor învățării, de orice tip. Ea înseamnă, în 

esență, schimbarea ȘCOLII obișnuite pentru a îndeplini cerințele educative ale tuturor celor 

care învață. 
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București; 

***UNICEF, Ministerul Învățământului, (1996). Integrarea în comunitate a copiilor cu 
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1.33. Exemple de bune practici pentru integrarea cu succes a copiilor cu 

C.E.S 

 

Profesor de sprijin Petkes Agnes,  

CSEI Speranța Zalău, jud. Sălaj 

Profesor pentru învățământ primar Vitek- Daroczi Márta,  

Școala Gimnazială „Gyulaffy László” Cehu Silvaniei, jud. Sălaj 

 

„… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate 

aceste roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai 

agere sau mai încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect...” 

Comenius 

 

Integrarea elevilor cu cerințe educative speciale presupune o călătorie ce nu ar trebui 

întreruptă niciodată, deoarece ocupă un loc esențial în devenirea umană, unește toate 

compartimentele educației, are un rol important în munca educativă și o puternică influență 

asupra personalității aflate în formare. Asigurarea succesului în viață depinde în mare măsură 

de achizițiile fundamentale dobândite în timpul anilor de studiu, deschizând elevilor o nouă cale 

către cunoaștere. 

Nu este suficient să dezvoltăm numai abilitațile intelectuale ale copiilor. Capacitatea de 

a conștientiza trăirile emoționale, de a le gestiona în mod adecvat sau de a-și face prieteni sunt 

la fel de importante. În referat o să prezentăm căteva exemple de bune practici pnetru 

dezvoltarea inteligenței emoționale a eleviilor cu CES (retard psihic, dificultăți de învățare, 

tulburări comportamentale, deficit de atnție ect.), pentru că una dintre componentele esențiale 

ale adaptării este dezvoltarea emoțională optimă. Ea este necesară pentru menținerea stării de 

sănătate mentală și influențează dezvoltarea și menținerea relațiilor sociale. 

Cercetările din domeniul psihologiei au arătat că un nivel ridicat de abilități intelectuale 

poate contribui semnificativ la rezultate bune in diferite domenii cum ar fi cel școlar, dar nu 

este suficient pentru o bună adaptare. S-a accentuat foarte mult investigarea rolului jucat de 

trăirile afectiveîn vederea identificării factorilor care contribuie la procesul adaptării și 

atingerea succesului în viață. Șansele persoanelor cu abilități emoționale bine dezvoltate sunt 

mult mai mari să fie mulțumite în viață, să fie eficiente în mai multe domenii, să își gestioneze 
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stilul de gândire care stă la baza propriei productivități, să reușească să comunice eficient cu 

ceilalți, să stabilească și să mențină relații adecvate. 

Daniel Goleman(1995) propune o definiţie mai apropiatǎ de preocupǎrile noastre. 

Conform acestuia, inteligenţa emoţională desemnează o capacitate de control şi autocontrol al 

stresului şi emoţiilor negative; o meta-abilitate, care determinǎ și influențeazǎ modul şi eficienţa 

cu  care ne putem folosi celelalte capacitǎţi şi abilitǎți pe care le posedǎm , inclusiv inteligenţa 

educaţionalǎ.Realitatea ne demonstreazǎ ca cei care îşi stǎpânesc emoţiile bine şi care 

abordeazǎ eficient emoţiile celorlalţi sunt în avantaj în orice domeniu al vieţii  şi au şanse mai 

mari de a fi eficienţi şi multumiţi în viaţǎ. 

Tema referatului reprezintǎ influenţa dezvoltǎrii emoţionale asupra integrări şcolare. 

Vom prezenta căteva tehnici pentru dezvoltarea inteligenței emoționale. Putem vorbi de 

educabilitate, dezvoltare, în cadrul inteligenţei emoţionale atât la copii cu cerinţe educative 

speciale, căt și la restul clasei. Dezvoltarea acesteia pe perioada școlarizării le va acorda 

elevilor, la maturitate, o şansǎ mai mare de a se adapta la cerinţele mereu schimbătoare ale 

societǎţii. Un copil care nu reuşeşte la şcoală, se va considera înfrânt şi reacţioneazǎ ca atare. 

Prin exerciții şi jocuri de dezvoltare a inteligenţei emoţionale elevii au şansa mai mare de a se 

integra mai ușor în școală. 

Este necesar sǎ acordăm o mai mare atenţie dezvoltǎrii emoţionale. Rolul nostru ca 

profesor este nu doar sǎ oferim cunoştinţe elevilor, ci şi sǎ-i învǎţǎm abilitǎţile de supravieţuire 

necesare pentru a face faţǎ cu succes vieţii în lumea contemporanǎ, și pentru a integra cu succes 

în școală de masă. 

Educația specială este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-

educativ al copiilor cu deficiențe, şi copiii cu cerinţe educative speciale  care se desprinde tot 

mai mult de conținutul învățământului special. 

Activitatea de incluziune si de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale  în școala 

de masă, trebuie făcută cu mult simț de răspundere de către specialiștii care acționează la diferite 

nivele structurale.Activitatea de integrare, activitatea desfășurata de profesor  itinerant şi sprijin 

se dovedește eficientă dacă, pe parcursul școlarizării în școala de masă copilul cu cerinţe 

educative specială reuşeşte să o  frecventezeși să participăla acțiunile clasei din care face parte 

și astfel  să devină independent de serviciile educaționale de sprijin. 

Prin activitatea din școală copiii învaţă nu numai despre regulile sociale şi modul de 

interacţiune cu ceilalţi, ci şi despre manifestarea adecvată a emoţiilor. Îşi dezvoltă competenţe 

emoţionale referitoare la trăirea, exprimarea, înţelegerea şi recunoaşterea emoţiilor, şi ceea ce 

este foarte important, faptul că dobândesc unele strategii de reglare emoţională adecvate vârstei, 
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necesare pentru gestionarea corectă a emoţiilor negative, în consecinţă, o adaptare mai bună la 

cerinţe.Conștiința copilului de sine, ințelegerea propriei persoane și a celorlalți, modul in care-

și exprimă sentimentele și emoțiile, dar și dezvoltarea relațiilor personale il definesc mai departe 

ca adult. Dezvoltarea  emoționala a copiilor cu C.E.S. influențează evoluția lor cognitivă, 

motorie și imbogățirea limbajului. Vârsta școlară (începând cu clasa pregătitoare)  cunoaște o 

dezvoltare accelerată atât din punct de vedere fizic, cognitiv, cât și social și emoțional. 

Vă propunem câteva exemple de bune paractici şi technici pentru dezvoltarea inteligenţei 

emoţionale. 

 

1. ROATA EMOŢIILOR  

Obiectiv: Să îşi dezvolte vocabular referitor la emoţii. 

Materiale: “Roata emoţiilor” 

Procedura: Se prezintǎ roata emoţiilor. În timpul jocului un elev va învârti braţul roţii şi, 

când acesta se opreşte la o emoţie, va încerca sǎ explice ce înseamnǎ şi sǎ exemplifice cu un 

moment din viaţa lui în care s-au simţit în acel fel. 

Sarcina învǎţǎtorului: Sǎ se insiste pe emoţii pozitive şi negative pentru a explica cu 

claritate ce înseamnǎ o emoţie. 

 

 

 

 

 

 

2. VÂNǍTOAREA DE OAMENI 

Obiectiv: Sǎ înţeleagǎ cǎ fiecare dintre noi are ceva unic 

Materiale: Planșa „Vânătoare de oameni”, markere 

Procedura: Copiii vor pleca intr-o expediţie de „ Vânǎtoare de oameni” pentru a afla câte 

ceva despre colegii lor.Se vor plimba prin clasǎ, observându-şi colegii şi descoperindu-i pe 

aceea care au caracteristicile scrise pe planşǎ.Vor reveni la loc, în 

urma unor discuţii vor nota câte un nume în dreptul fiecǎrei 

caracteristici. 

Sarcina învǎţǎtorul: Ajutaţi copiii sǎ înţeleagǎ cǎ a fi diferit 

nu ne face mai buni sau mai rǎi, ci doar unici. 

 

Agitat  

 Fericit 

Singur 

Supǎrat   

   Singur  

    

    

  Îngrijorat 

Speriat  

 

 Agresiv  
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3. BUTONUL MAGIC AL EMOŢIILOR  

Obiectiv: Să își exprime emoțiile, să îşi amâne reacţiile de moment 

Materiale:  Un buton confecţionat din plastic. 

Procedura: Spunem copilului că am găsit într-un loc special un buton magic. Acesta are 

puterea de a-l ajuta când este furios sau supărat pe cineva. Tot ce trebuie să facă în acele situaţii 

este să spună cum se simte (de exemplu: mă simt furios!), să apese pe el, şi apoi să aştepte un 

minut, timp în care butonul îşi face efectul magic şi emoţia care îl supără scade. Când furia (sau 

supărarea, tristeţea) scade, butonul magic va face astfel încât să îi apară în minte o idee despre 

ce se poate face pe viitor când va mai apărea acea emoţie negativă.  Pentru început i se amintește 

copilului să apese butonul ori de câte ori vede că este trist sau furios. De câte ori apasă butonul, 

îl încurajăm să spună cum se simte şi stăm alături de el până se linişteşte. După un timp se poate 

renunţa la buton, spunându-i că butonul magic este atât de puternic, încât trebuie doar să se 

gândească la el, că el îşi va face efectul cu aceeaşi putere. Cu ajutorul acestui buton, copilul 

învaţă să îşi exprime emoţiile, să îşi amâne reacţiile de moment şi să poată experimenta noi 

feluri de a reacţiona la furie, supărare şi stres. 

Cadrele didactice sunt cei care contribuie la dezvoltarea socio-emoțională a copiilor prin 

socializarea emoțiilor. Această socializare se realizează prin reacțiile avute la emoțiile 

exprimate de copil, prin discuțiile despre emoții sau prin exprimarea propriilor emoții.Cu 

certitudine, elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de ajutor în vederea adaptării, integrării şi 

devenirii lor ca şi ceilalţi elevi – cu succese şi insuccese, cu realizări şi ratări dar şi cu rezultate 

încurajatoare. 

Pentru a opține aceste rezultate organizăm cu copiii atelierele de dezvoltare a inteligenței 

emoționale, unde își antrenează mintea, își descoperă și conștientizează emoțiile, și învață să le 

și gestioneze. Totul se desfășoară într-un cadru prietenos și cald, prin joc, dans, mișcare și 

activități practice, prin care urmărim să dezvoltăm trăsături esențiale ce definesc inteligența 

emoțională.   

Tehnicile și metodele folosite în cadrul atelierelor sunt din domeniul drama terapiei, au 

la bază învățarea prin joc, prin care copilul își câștigă încrederea în sine pentru integrarea în 

societate, se dezvoltă și învață amuzându-se.  Sunt preponderant creative: desenul, pictura, 

colajul, modelajul,  meloritmul (exprimarea prin intermediul instrumentelor muzicale), dans și 

mișcare, povestirile terapeutice, experimente practice, jocuri de rol etc. Fiind profesor pentru 

învățământ primar am 3 copii cu cerințe educative special în clasă și am aplicat activitățile 

menţionate mai sus. Print aceste tehnici am obţinut rezultate favorabile în integrarea copiilor cu 
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C.E.S.. În Anexa 1. Vă arătăm colajul pe care au realizat elevii în timpul activităţilor instructiv-

educative vizând integrarea (acest colaj are ca temă: Diversitatea) şcolară a copiilor cu C.E.S. 

Noi cei care avem astfel de elevi în clasă, considerăm că nu există " un şablon " pentru 

integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Dacă manifestăm deschidere pentru 

integrarea acestora găsim şi strategiile potrivite. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască 

împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie. 

În concluzie, educaţia integratǎ are un scop nobil, ce vizeazǎ o egalizare a şanselor pentru 

toţi copiii şi cultivarea demnitǎţii personale, prin asigurarea posibiltǎții de desfǎşurare a 

activitǎţii ȋn mediile şi colectivele cele mai favorabile dezvoltǎrii individului. Prin programe 

speciale de recuperare realizăm o dezvoltare afectivă a copilului care contribuie la crearea unor 

stǎri emoţionale corespunzǎtoare. Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte 

personalitatea şi nivelul de deficienţă al copilului. 

Strategiile de formare a unei atitudini pozitive a cadrelor didactice față de integrare 

trebuie să țină cont atât de rezervele, temerile și prejudecățile individuale, dar și de situația 

concretă a fiecărui copil integrat in școala obișnuită, precum și de contextul complex în care se 

desfășoară. 
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1.34. Modalități de integrare a elevilor cu cerințe educative speciale în 

învățământul de masă  

 

Profesor Feroiu Maria, 

Liceul Tehnologic Tismana, jud. Gorj 

 

,,Nevoile şcolare ale persoanelor deficiente cer o atenţie specială. Trebuie întreprinse 

măsuri pentru asigurarea accesului egal la educaţie fiecărei categorii de persoane deficiente, ca 

o parte integrantă a sistemului de învăţământ.”  

Articolul 3 din ,,Declaraţia mondială asupra Educaţiei pentru toţi” 

Educaţia specială este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-

educativ al copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învăţământului 

special.  Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publică 

trebuie făcută cu mult simț de răspundere de către specialiştii care acţionează la diferite nivele 

structurale. 

Integrarea educativă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale aflate 

în dificultate psiho-motorie, cu dizabilităţi senzoriale, intelectuale, de limbaj, psiho-

comportamentale, printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială şi pedagogică. 

Principiul de bază al acestei tendinţe este acela de a adapta şcoala şi educaţia la diversitatea 

tipurilor şi a posibilităţilor de învăţare, la interesele şi abilităţile de care aceştia dispun. Această 

nouă orientare în realitatea educaţională presupune adoptarea unor reforme atât la nivel social 

cât şi la nivelul sistemului de învăţământ.  

În sens mai larg, integrarea educativă presupune schimbarea mentalităţilor cu privire la 

rolul social al şcolii, schimbarea mentalităţilor în plan individual, al cadrelor didactice, al 

părinţilor, etc. Reformele cele mai accentuate sunt cele la nivelul modului de desfăşurare a 

activităţii didactice. Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât 

copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile 

de inadaptare la exigenţele şcolii.  

Problematica integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă aduce în discuţie 

conceptul de egalitate a şanselor. Prin egalitatea şanselor se înţelege acel proces prin care 

diversele sisteme ale societăţii şi mediului sunt puse la dispoziţia tuturor, în  particular a 

persoanelor cu handicap.  
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Existenţa copiilor cu CES a pus în faţa învăţământului probleme dintre cele mai diverse, 

de la forme de organizare a activităţii, metodologia didactică, strategiile de evaluare, strategiile 

de predare/învăţare, modalităţi de diferenţiere a activităţii şi/sau a conţinuturilor învăţării, până 

la complexa problemă a segregării sau/şi integrării acestor copii în învăţământul de masă. 

Până nu demult, în unele ţări printre care şi România, a separat persoanele care nu se 

ridicau la nivelul standardelor prestabilite, dificultatea de învăţare fiind considerată consecinţa 

unei boli care poate fi tratată numai într-un loc specializat. Copiii cu deficienţe uşoare care 

frecventau şcoli obişnuite nu beneficiau de o asistenţă psihopedagogică adecvată. S-au creat 

astfel şcoli şi instituţii speciale. Tot mai mult se face azi simţită nevoia ca şcolile obişnuite să 

se implice prin lărgirea obiectivelor lor, astfel încât să poată cuprinde o mai mare diversitate de 

elevi şi să permită înglobarea, în sistemul general, a cât mai multor copii cu cerinţe educaţionale 

specifice. 

Progresele înregistrate de psihologia şi pedagogia diferenţiată, perfecţionarea tehnicilor 

de cunoaştere a dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii mai nuanţate de 

copii în raport cu capacitatea lor de răspundere la exigenţele şcolare. În rândul acestora, alături 

de elevii cu CES integraţi individual, există şi elevi cu dificultăţi de învăţare, cu ritm lent de 

acumulare de achiziţii dar cu intelect normal. Confundaţi adesea cu elevii din prima categorie 

sunt nestimulaţi sau categorizaţi ca atare. Alternativă a învăţământului special, educaţia 

integrată permite acordarea serviciilor de sprijin pentru copii cu posibilităţi reale de recuperare 

şi reintegrare, care altădată ar fi fost orientaţi către şcoala specială.  

Pentru a realiza integrarea copiilor cu CES, trebuie să acţionăm asupra diferitelor nivele 

de dezvoltare a personalităţii lor, şi anume: la nivel biologic, la nivel psihic, la nivel social. 

Şcoala este un mediu important de socializare. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea 

favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile 

instructiv-educative devin accesibile copilului; consolidarea  unei motivaţii puternice care 

susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi 

considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţă totală între 

solicitările formulate de şcoală si posibilităţile copilului de a le rezolva; existenta unor 

randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la 

posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

Dacă F.E.Verza (2002, p.285) defineşte instituţionalizarea ca ,,reprezentând încadrarea 

unor copii cu diverse tipuri de deficienţe în instituţii specializate unde aceştia beneficiază de 

hrană, îngrijire, odihnă, educaţie specializată şi chiar locuri de muncă, sub supravegherea unui 

personal specializat”, E.Bonchiş (2000, p.127) consideră că ,,a instituţionaliza un copil 
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înseamnă a-l plasa într-un mediu din care lipsesc lucrurile personale, evenimentele personale, 

lipsesc activităţile adecvate/individualizate fiecărei persoane, lipseşte contactul cu lumea 

exterioară şi perspectiva viitorului”. Continuă autoarea: ,,personalul controlează toate deciziile 

iar rezidentul îşi pierde autonomia şi încetează a se mai vedea pe sine însuşi ca având alte roluri 

sau relaţii într-o lume exterioară instituţiei, el devine practic dependent de instituţie şi incapabil 

de organizare a propriei sale vieţi”. 

Astfel se poate observa că există argumente pro şi contra în ceea ce priveşte 

instituţionalizarea copiilor cu CES precum şi rolul societăţii în cadrul acestui proces. 

Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială se 

subordonează principiilor didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și 

adaptare la particularităţile aptitudinale ale elevilor. În proiectarea  și desfășurarea lecţiilor, 

cadrele didactice pot valorifica cele mai operante modalităţi de lucru, mixând strategiile 

didactice tradiţionale cu cele moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind 

acela de a crea competenţe ce vor asigura autonomia personală și integrarea socio-profesională. 

Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care 

o are aplicarea metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea 

motivaţei pentru ȋnvăţare,crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, 

faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm propriu, ȋncurajarea cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor 

sarcini, ceea ce conduce la cunoștere și acceptare reciprocă, respectarea altor opinii, ȋnţelegerea 

realităţii. Alois Gherguţ descrie câteva metode de ȋnvăţare prin cooperare eficiente și ȋn  cazul 

copiilor cu cerinţe educative speciale. Printre acestea se numără: 

 Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect. 

 Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat: se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă 

anume și după aceea se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn 

timpul lecţiei, iar la finalul ei se verifică ce au aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor. 

 Turul Galeriei: ȋn grupuri de trei sau patru  elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat 

un produs, care poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările celorlalte 

grupe, rotindu-se de la un produs la altul și se poate discuta pe margine acestora. Astfel, 

prin feedbackul oferit de colegi se consolidează anumite cunoștinţe și se valorizează 

produsul obţinut ȋn grup. 

 Activitatea dirijată de citire – gândire: presupune fragmentarea unui text astfel ȋncât elevii 

pot face predicţii despre ce se va ȋntâmpla ȋn fragmentul următor. 

Alte metode activ-participative mai sunt: interviul ȋn trei etape, predicţiile ȋn perechi, unul 

stă și trei circulă, linia valorilor, masa rotundă. 
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Autorul precizeză faptul că există o multitudine  de tehnici și metode care favorizează 

ȋnvăţarea prin interacţiunea cu ceilalţi colegi, iar   aceste metode pot fi selectate, reformulate și 

chiar  ȋmbogătite cu alte variante  ȋn funcţie de tipul disciplinei, de vârsta  și nivelul de 

dezvoltare al elevului (Alois Gherguţ, Sinteze de psihopedagogie specială, pag 281, 282). 

Pentru optimizarea intervenţiilor la elevii cu dizabilităţi, nu trebuie neglijată nici utilitatea 

mijloacelor și materialelor didactice  variate și personalizate. Totodată, un rol important ȋn 

recuperarea și integrarea acestor elevi ȋl au și activităţile de terapie educaţională (terapia 

ocupaţională, meloterapia, dezvoltarea autonomiei personale, ludoterapia), scopul fiind acela 

de a forma deprinderi de viaţă cotidiană (asigurarea ȋngrijiri propriului corp și a locuinţei, 

folosirea serviciilor din comunitate) cultivare a capacităţilor și aptitudinilor pentru muncă 

(elevii cu dizabilităţi pot fi ȋnvăţaţi să realizeze diverse activităţi productive care ȋl pot ajuta 

ulterior ȋn găsirea unui loc de muncă specific)  și educarea abilităţilor pentru petrecerea timpului 

liber.  

În calitate de profesor la o clasă unde sunt și elevi cu CES, ȋntotdeauna ȋncerc să găsesc 

cele mai  potrivite căi prin care să ȋmi ȋnsoţesc elevii către cunoaștere și integrare. Nu este 

simplu, dar  cu dăruire, imaginaţie și multă răbdare se pot crea strategii  eficiente care să ȋi 

sprijine   ȋn acest sens.  Având ca reper lucrări de specialitate cu informaţii despre  elemente de 

pedagogie și specificul dezvoltării psihoindividuale ale unui copil cu deficienţe,  am 

realizat  programe de interventie și activităţi de ȋnvăţare adecvate  nevoilor fiecăruia. Nu 

folosesc  ca pe o “reţetă” metodele  și procedeele didactice  despre care am citit,  ci le 

adaptez  contextului. Am observat  că scenariile didactice care cuprind metode și tehnici 

interactive sunt eficiente, mai ales ȋn cazul elevilor cu ces care sunt integraţi ȋn școlile de masă 

alături de colegi cu o dezvoltare tipică deoarece ȋncurajează socializarea, spiritual de toleranţă 

și suport.  

Comenius ne atrăgea atenția că ”în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai 

devreme sau mai târziu [...] toate aceste roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să 

nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar 

câştigăm satisfacţie şi respect...” . 

Astfel, experienţa proprie mi-a demonstrat utilitatea  deosebită  pe care o poate avea  și 

jocul ȋn procesul educativ al elevilor cu CES, făcând  mai atractive conţinuturile ȋnvăţării care 

nu mai sunt  văzute ca  un efort prea mare de concentrare, având ȋn vedere disponibilitatea 

scăzută ȋn sensul acesta. Jocul poate stimula copilul pe mai multe planuri: senzoriomotor, 

intelectual, social, creativ, al conştiinţei de sine şi chiar terapeutic. 
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Pentru integrarea și recuperarea elevilor cu cerinţe educative speciale este necesară 

tratarea demersului educativ ȋntr-o manieră interactivă astfel ȋncât aceștia să cunoască, să 

ȋnţeleagă lumea ȋn care trăiesc și să aplice ceea ce au ȋnvăţat ȋn diferite situaţii de viaţă. 
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1.35. Exemple de bune practici în activitatea didactică din învățământul 

special 

 

Profesor Cune Gina, 

Profesor Dima Andrada, 

Profesor Rucăreanu Andreea,  

Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, București, sector 6 

 

Învăţarea trebuie să dezvolte gândirea productivă, critică precum şi libertatea de 

exprimare a cunoştinţelor. Pe de altă parte evaluarea „urmăreşte acordarea ajutorului imediat, 

având o funcţie mai mult corectivă, ameliorativă, decât de sancţionare, ducând la reducerea 

stresului” [1]. Ea urmăreşte progresul individului. Actul didactic presupune ca profesorul să 

mijlocească relaţia dintre elev şi lumea înconjurătoare. El trebuie nu doar să organizeze 

activitatea ci să constituie un model pentru elev şi să participe activ alături de acesta la 

descoperirea naturii, vieţii, ştiinţei.  

Elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) prezintă ritmuri diferite de dezvoltare, ceea 

ce presupune că, în desfășurarea unei activități instructiv-educative, cadrul didactic trebuie să 

se raporteze la potențialul fiecărui elev și să găsească diverse metode și strategii prin care să își 

atingă obiectivele propuse. Astfel că, activitățile educative cer modalități de proiectare și 

desfășurare în raport cu posibilitățile fiecărui elev în parte.  

La clasă se folosesc metode combinate cum ar fi îmbinarea dintre activitatea de cooperare 

şi lucrul în grup, cu activităţi de muncă independent, precum și activități desfășurate prin 

intermediul jocului didactic. Specific metodelor interactive de grup este faptul că elevii 

interacţionează între ei, ajutându-se reciproc. Acest lucru înseamnă însă şi efort mare, care duce 

repede la oboseală şi stres. Atunci lucrul individual îi eliberează pe elevi de încordarea la care 

au fost supuşi (de cele mai multe ori din cauza vitezei de reacţie mai rapide din partea unor 

colegi, în rezolvarea temei propuse). Pentru ca activitatea să fie un succes trebuie ca la nivelul 

clasei să existe mai multe grupe de elevi, cu dezvoltarea mentală apropiată, şi fiecare grupă va 

efectua sarcini personalizate, altele la fiecare grup, în funcție de posibilitățile acestora. Jocul 

didactic - „un mijloc de facilitare a trecerii copilului de la activitatea dominantă de joc la cea 

de învățare” [2]. Altfel spus, jocul didactic este de o importanță majoră în achiziția de noi 

cunoștințe, fiind cunoscut faptul că învățarea care implică jocul este mult mai plăcută și 
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benefică.  Important este ca, la sfârşitul orei, fiecare din elevii prezenţi să fi reuşit să treacă la 

un nou nivel de cunoaştere în ce priveşte subiectul studiat. 

De-a lungul timpului, raportându-ne la propriile experiențe didactice, am constatat că cea 

mai bună strategie prin care elevii cu CES pot înțelege cum funcționează lumea, este aceea de 

a lua contact direct cu ea. Acest lucru se realizează prin intermediul activităților extrașcolare. 

Activitățile extrașcolare au impact pozitiv pentru elevi, mai ales prin prisma faptului că elevii 

au ocazia să aplice, să generalizeze lucrurile învățate în cadrul clasei, iar de cele mai multe ori 

se întâmplă să aibă parte și de noi achiziții. Astfel că, există copii care deși au dificultăți la 

sarcinile școlare, aceștia au rezultate foarte bune în activitățile extrașcolare. 

Activitatea în afara clasei şi extraşcolară oferă numeroase prilejuri pentru cultivarea 

imaginaţiei, creativităţii. Cadrul didactic poate organiza vizite în diferite locuri ce prezintă 

interes pentru elevi. Vizitele la muzeu, teatru, expoziţiile, excursiile, lărgesc orizontul, câmpul 

fanteziei copiilor şi sunt surse de inepuizabile întrebări. Multe activităţi de tip stimulativ pot fi 

rod al ,,creativităţii” cadrului didactic. Din lucrurile mici se pot crea, descoperi lucruri/ 

fenomene interesante. Activităţile de genul: excursii, vizitele la muzee, participarea la concerte, 

vizionarea de spectacole pentru copii la teatrele din oraş, vor oferi copiilor experiențe variate, 

posibilitatea de a socializa, de a căpăta noi aptitudini, de a se adapta la mediul social ș.a..  

Alt gen de activităţi sunt parteneriatele şcolare cu elevi din alte şcoli, din alt mediu sau 

din altă categorie de vârstă. Astfel, există mari beneficii atât pentru elevii cu cerințe educative 

speciale, cât și pentru elevii din școlile de masă. Elevii cu cerințe educative speciale se pot 

dezvolta pe mai multe planuri. Își pot forma modele noi de comportament în societate. Pot 

dezvolta limbajul și socializarea prin expunere și intracțiune cu elevi noi. De asemenea, fiind 

expuși la activități noi și diverse, cooperarea dintre elevi este un alt aspect important. În privința 

elevilor din școala de masă un aspect important îl prezintă faptul că sunt expuși la diversitate și 

învață faptul că suntem diferiți, precum și metode și strategii de adaptare.   

Serbările sunt manifestări festive, cu programe complexe, prilejuite de sărbătorirea 

diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile şi obiceiurile 

statornicite în şcoală. Ele reprezintã activităţi extracurriculare tradiţionale, care au mari valenţe 

educative. Aceste activităţi permit exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-

un domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la 

reuşita comună. Toate aceste activităţi au un rol formativ, dar îşi ating scopul numai în măsura 

antrenării elevilor la realizarea lor, punând în valoare capacităţile intelectuale, afective, estetice 

şi fizice ale copiilor.  
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În concluzie, este indicat ca activitățile didactice, atât formale cât și non-formale, să fie 

cât mai diversificate, ținându-se cont de capacitățile fiecărui elev, astfel încât să îi pregătească 

pe aceștia să se adapteze și să facă față provocărilor sociale și profesionale.  
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1.36. Metode, jocuri și trucuri pentru dezvoltarea auzului fonematic la copii 

cu CES în etapa prescrierii și citirii 

 

Profesor logoped Péterfy Zsuzsanna 

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj, Zalău, jud. Sălaj 

 

Cerințele educaționale speciale (CES) sunt definite ca necesități educaționale 

suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educației, adaptate particularităților 

individuale și celor caracteristice unei anumite deficiențe/afectări sau dizabilități sau 

tulburări/dificultăți de învățare, precum și o asistență complexă (medicală, socială, educațională 

etc.). Asistența complexă fără necesități educaționale suplimentare nu definește CES. (”Cum 

ne adaptăm nevoilor speciale ale copiilor” broșură informativă CJRAE Sălaj) 

Învățarea scris-cititului este un proces complex. Implică abilități intelectual-cognitive, 

motrice, afective, precum și caracteristici de personalitate. În cadrul învățării este posibil să 

apară unele dificultăți ale procesului însușirii limbajului scris, care nu pot confunda cu dislexo- 

digrafiile. De aceea, diagnosticul poate fi realizat numai după scurgerea timpului necesar 

formării deprinderilor menționate. Dislexia și disgrafia sunt extreme de importante în patologia 

copilului, grație valorii majore pe care o are însușirea scrisului și cititului în viața școlarului. 

Dislexia este o tulburare specific, ce constă în dificultatea copilului de a-și însuși cititul. Nu 

există tulburări de vorbire. Nivelul intelectual și sensorial al acestor copii este bun, în 

discordanță cu marea greutate de a citi. De multe ori dislexia este asociată cu disgrafia 

(dificultăți în procesul scrisului); disgrafia izolată apare la foarte puține cazuri. Copiii cu 

dislexie nu înțeleg semnificația celor citite, nu pot citi nici cu voce tare, nici în gând, deși nu au 

avut nici un fel de alte probleme aparente până la încadrarea în școală. 

Trebuie să constatăm, tulburările de scris-citit (nefiind diagnosticate ca dislexie-disgrafie) 

apar tot mai des în clasele primare și sunt prezente la foarte multe copii cu CES. Manifestarea 

fenomenelor tulburărilor de scris-citit are un caracter constant și tendința de a se agrava, prin 

consolidarea deprinderilor greșite și prin complexele psihice pe care le creează pe plan intern. 

Obiectivul general este ca prin identificarea precoce a acestor caractere, să diminuăm 

simptomele tulburărilor de scris-citit. Cadrele didactice trebuie să aibă în vedere ca aceste 

tulburări de scris-citit sunt în strânsă legătură cu anumite disfuncționalități, ca dezvoltarea 

lateralității, orientării în spațiu și timp, dezvoltarea deficitară a capacității de analiză și sinteză 
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etc.  La aceste copii dificultățile de analiză și sinteză se regăsesc cel mai des în plan fonematic 

și grafic. 

Auzul fonematic reprezintă o particularitate a auzului prin care sunetele vorbirii sunt 

percepute ca elemente semantice sau foneme ale limbii. Tulburarea auzului fonematic se referă 

la lipsa de maturizare a acestei particularități și atrage după sine perceperea dificilă a sensului 

vorbirii, a fonemelor, a silabelor și a cuvintelor. Dezvoltarea auzului fonematic este inevitabil 

în etapa pragătitoare, cea ce înseamnă educarea abilității de a percepe clar sunetele, din care 

sunt formate cuvintele. Analiza fonematică acustică poate face trecerea sistematică de la frază, 

propoziție, spre cuvânt până la silabă și aceasta până la sunet. 

Printre obiectivele educării auzului fonematic se regăsesc: 

 formarea capacității de diferențiere fonematică, prin distingerea și disrciminarea sunetelor 

și a cuvintelor; 

 formarea percepției fonematice corecte; 

 educarea pronunției ritmice  și melodice; identificarea rimelor; 

 dezvoltarea atenției auditive,  

La școlari mici, în cazul dezvoltării auzului fonematic, un loc însemnat îl ocupă exercițiile 

de analiză și sinteză fonetică, deoarece înlocuirile, inversările, confuziile de sunete și 

agramatismele copiilor cu tulburări de scris-citit, constituie simptome ale dezvoltării deficitare 

a capacității de analiză și sinteză. 

Educarea auzului fonematic se realizează sub formă de joc prin anumite exerciții și trebuie 

adecvate vârstei. Paleta exercițiilor pentru dezvoltarea auzului fonematic este foarte colorată, 

depinde de creativitatea pedagogului și am putea spune că varietatea nu are limite. Dintre aceste 

putem aminti:   

 exerciții de identificarea a unor sunete într-un cuvânt pe diferite poziții 

 exerciții pentru dezvoltarea capacității de diferențiere a sunetelor (mai ales bază de 

paronime); 

 exerciții pentru difențierea consoanelor surde de cele sonore în silabe 

 exerciții pentru automatizarea lanțului de sunet-cuvânt-propoziție; 

 exerciții pentru dezvoltarea simțului acustico-motor;  

 exerciții pentru dezvoltarea memoriei auditiv-verbale; etc. 

Este indicat ca exercițiile de dezvoltare a capacității de analiză și sinteză să înceapă cu 

diferențiere și separarea cuvintelor din propoziție, deoarece pentru copil cuvântul este unitatea 

fonetică cea mai mică. Apoi se trece la stabilirea silabelor, sunetelor dintr-un cuvânt. 
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Exercițiile pentru dezvoltarea memoriei auditiv-verbale contribuie la dezvoltarea 

capacității de însușire și reproducere corectă a succesiunii literelor într-un cuvânt, a cuvintelor 

în cadrul propozițiilor. 

Folosirea jucăriilor care se regăsesc în orice casă, este cea mai comfortabilă. Așa sunt și  

cuburile lego. Le putem folosi la separarea 

propozițiilor în cuvinte, cuvintele în silabe, și 

silabele în sunete. Fiecare piesă are un anumit 

simbol, și după mai multe exersări, copilul va 

manipula cuburile lego cu  încredere. 

În scopul de a indica  numărul silabelor sau 

a sunetelor  putem folosi zarul. Astfel un exercițiu monoton primește o atmosferă jucăușă.  

”Centipedul sunetelor” se folosește în a identifica 

poziția unui sunet precizat  într-un cuvânt, fiecare 

culoare reprezentând câte un sunet, astfel putem 

identifica locul sunetului.  

Sub formă de joc („Ce aduce vaporașul?”), 

copiii vor denumi sau identifica imagini/ obiecte/ 

cuvinte care încep cu un anumit sunet. Se poate continua exercițiile cu jocul numit „Fazan”, 

unde copilul spune un cuvânt având sunetul inițial identic cu sunetul final al cuvântului 

respectiv.  

 

 

 

 

 

 

 

Tot pe planul sunetelor, jucăm jocul „Căsuța sunetelor”, unde avem pregătite căsuțe din 

carton, cu ajutorul cărora, identificăm sunetul inițial ale cărților cu imagini. Totodată, putem 

varia jocul în așa fel, ca elevul să găsească sunetul ce se regăsește în cuvântul respectiv. Aceste 

căsuțe pot fi folosite și la identificarea numărul silabelor dintr-un cuvînt, căsuțele având câte 

un număr, simbolizând numărul silabelor dintr-un cuvînt. 
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Educarea auzului fonematic se poate realiza și cu ajutorul fișelor de lucru. În etapa 

prescrierii folosim imagini reprezentând sunetul dorit; de exemplu sunetul R este simbolizat cu 

motocicleta.  Fișele de lucru vizează următoarele  particularități ale auzului fonematic: 

 identificarea unui anumit sunet într-un cuvânt 

 identificarea sunetului inițial al cuvântului 

 poziția unui sunet precizat (inițial, median, final) 

 poziția unui sunet precizat (exe. sunetul se află în al treilea loc ) 

 numărul silabelor, sunetelor într-un cuvânt 

 diferențierea a două sunete-pereche (exe. R-L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceste metode jucăușe ne ajută, că copilul cu CES, și nu numai, să își însușească cât mai 

profund bazele procesului de scriere și citire. Jocurile didactice, trucurile mici pe care le 

folosim, îl ajută pe elev, ca prin joc, să se dezvolte treptat, și în timpul potrivit să fie pregătit de 

învățarea literelor. Dezvoltarea copiilor cu tulburări de scris-citit depinde mult de motivația și 

creativitatea învățătoarei, în cadrul orelor. Cu un devotament și o dispoziție adecvată, cadrul 

didactic poate face minuni…restul depinde de părinți. 
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1.37. Modalități și soluții de integrare a copiilor cu C.E.S. 

 

Profesor Bălcinoiu Maria-Ioana 

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Buzău, jud. Buzău 

 

În conformitate cu principiul nondiscriminării, drepturile copiilor trebuie respectate 

indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie a copilului ori a 

părinţilor, indiferent de situaţia lor materială sau de incapacitatea lor. 

În ceea ce privește copiii cu CES, se apreciază că cea mai bună soluţie pentru aceștia este 

integrarea lor în şcolile de masă, ceea ce înseamnă că educaţia lor nu se realizează la fel cu cea 

a celorlalţi elevi. Educaţia lor trebuie să fie una specială, să se realizeze în funcţie de 

particularităţile lor, mai exact să fie o educaţie diferenţiată sau personalizată, realizată într-o 

școală de masă devenită școală incluzivă sau într-o instituție de învățământ special. 

În cele mai multe cazuri, copiii cu dizabilităţi severe sunt integraţi în învăţământul special, 

dar sunt întâlnite şi cazuri în care se încearcă pentru aceşti copii integrarea în învăţământul de 

masă. 

Persoanele cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să aibă acces în școlile obișnuite, care 

trebuie să se adapteze unei pedagogii centrate pe cel care învață, capabile să vină în 

întâmpinarea  acestor  cerinţe.  Școlile  obișnuite,  cu  orientare  incluzivă,  sunt  cele  mai  utile  

mijloace  de  combatere  a  atitudinilor  discriminatorii,  creând  comunităţi primitoare, 

construind o societate incluzivă și oferind educaţie pentru toţi. Principiul fundamental al școlii 

incluzive este acela că toţi copiii trebuie să înveţe  împreună,  oricând  acest  lucru  este  posibil,  

indiferent  de  dificultăţile  pe  care le au sau de diferenţele dintre aceștia. 

Școlile de masă trebuie să fie pregătite să primească/includă copiii cu dizabilități, iar 

pentru acest lucru este nevoie de cadre didactice pregătite și specializate, profesori itineranți și 

specialiști în fiecare școală, materiale educative adaptate, spații de lucru adecvate, 

accesibilizarea clădirilor. 

În acest cadru general, pedagogii trebuie să fie pregătiți pentru inovarea continuă în 

domeniul tehnologiilor educaționale, astfel încât să răspundă necesităților diferite și în continuă 

schimbare ale celor care învață.  

Aspectul „cheie” al inovării, care trebuie să guverneze predarea și procesul educațional 

în general, este flexibilitatea: o  abordare  flexibilă  și  sensibilă  la  cerințele  speciale  ale  
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fiecărui  copil/tânăr  constituie standardul de bază pe care se edifică sistemul de formare a 

cadrelor didactice. 

Majoritatea cadrelor didactice s-au confruntat cu lipsa manualelor adaptate, lipsa unui 

curriculum și a unei programe pentru Școlile de masă/Școlile speciale, fiind puse, în repetate 

rânduri, în situația de a adapta și identifica, din surse proprii, potrivit propriei convingeri și 

experiențe cum anume să lucreze/să procedeze cu elevii cu dizabilități. 

Integrarea şcolară în unităţile obişnuite de învăţământ pentru copiii cu dizabilităţi este tot 

mai binecunoscută în ultimii ani, accentul punându-se și pe abilitățile și pregătirea cadrului 

didactic. Cadrul didactic joacă un rol esențial în procesul de integrare al copiilor cu dizabilităţi 

în sistemul educaţional si tocmai de aceea acesta trebuie să urmeze o pregătire adecvată, de 

specialitate și să i se ofere oportunitățile unei pregătiri continue.  

Cadrele didactice trebuie să urmeze cursuri cu privire la incluziunea copiilor cu 

dizabilități, fie în cadrul cursurilor organizate de Inspectoratele Școlare Județene, prin 

intermediul Casei Corpului Didactic, fie în cadrul facultăților sau al programelor de master sau 

al seminariilor/cursurilor  organizate de diferite entități specializate în domeniu. 

Elevul trebuie să poată înțelege, cunoaşte şi utiliza practic informaţiile transmise de către 

cadrul didactic, care trebuie să contribuie si să ajute elevul în mod eficient la acest proces de 

educație. Tocmai de aceea, rolul primordial în integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale 

în sistemul educaţional îl deţine profesorul/specialistul. 

Profesorul trebuie sa deţină cunoştinţe de specialitate: cunoaşterea particularităţilor 

psihice, afective, cognitive, comportamentale a copilului cu CES. El trebuie să aibă abilitatea 

de a identifica potenţialul de dezvoltare a acestuia, particularităţile sale de a învăţa, ritmul de 

achiziţie a informaţiilor, care sunt limitele sale. Copiii cu dizabilităţi şi în mod special cei cu 

deficienţă mintală au un anumit prag de care nu mai pot trece, ei pot ajunge la un maxim al 

posibilităţilor lor de a învăţa, dincolo de care intervine stagnarea şi chiar regresul.  

Pentru a menţine elevul la nivelul la care a ajuns şi a preîntâmpina regresul acestuia, 

profesorul trebuie să intervină in mod continuu cu metode stimulative cognitive. Complementar 

și curriculum şcolar trebuie să vizeze un grad cât mai mare de flexibilitate, pentru a permite 

fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare, 

întrucât vorbim de copii cu diferite tipuri de deficienţă. Pentru aceasta este nevoie ca formularea 

obiectivelor/competenţelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a 

informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat. 

În plus, importanţa cunoaşterii copilului de către profesor este vitală pentru actul didactic. 

Practic, întreg demersul porneşte de la tabloul particularităţilor psiho-individuale pe care 
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profesorul le identifică şi în funcţie de acestea sunt alese metode şi strategii didactice care să 

vină în sprijinul copilului, pentru a-i asigura o învăţare şi implicit o integrare cât mai eficientă. 

Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului de masă a copiilor 

cu cerinţe educative speciale (copiii cu deficienţe senzoriale, fizice, intelectuale, limbaj, socio-

economice şi culturale, copii infectaţi cu HIV, copiii din centrele de asistenţă şi ocrotire, copii 

cu uşoare tulburări psiho-comportamentale şi afective, etc.), pentru a oferi un climat favorabil 

dezvoltării armonioase şi mai echilibrate personalităţii acestora. 

Astfel, cum s-a mai afirmat, o bună integrare înseamnă a crea copilului sentimentul 

propriei eficienţe, să îi creezi credinţa deplină că poate fi util. În mod indubitabil, integrarea nu 

presupune numai acţiune asupra copilului cu probleme, integrarea depinde foarte mult şi de cei 

din jur, de colegii care trebuie să îl accepte pe colegul lor și să îl ajute, alături de cadrul didactic 

care deţine un rol esențial în oferirea contextului în care elevul să se poată dezvolta.  

Din nefericire, de cele mai multe ori, datorită unei atitudini greşite pe care o au cei din 

jur, copilul cu dizabilităţi este marginalizat, exclus din grup, aspecte ce conduc la un regres al 

acestuia. În cazul copiilor cu dizabilităţi severe, impactul emoţional pe care o are excluderea 

poate să nu fie trăită în sens negativ, întrucât gradul de conștientizare a situaţiei în care este pus 

este limitat, îngust. 

După cum am mai evidențiat, modul de abordare pe care îl pune în practică profesorul 

este foarte important pentru a asigura succesul educaţional. Premisa de la care trebuie să 

pornească orice act de predare-învăţare este centrarea pe elev, pe nevoile lui speciale, tratarea 

acestuia ca o individualitate. De regulă, la clasă există proiectare pentru grup, iar o  creştere 

cognitivă, în cazul lor, are loc în grup, prin intermediul interacţiunilor, prin joc.  

Profesorul trebuie să cunoască foarte bine faptul că jocul este metoda cea mai eficientă 

de a-l determina pe copil să înveţe. Profesorul trebuie să pună în centrul activităţii sale copilul 

cu dizabilităţi, în jurul său să închege relaţiile, să-l valorizeze prin intermediul jocului şi prin 

intermediul relaţiilor interpersonale. 

O atenţie mai sporită trebuie să fie acordată copiilor cu dizabilităţi severe, ei având moduri 

mult mai particulare de a se raporta la actul de învăţare. Ţine de abilitățile și competenţa 

profesorului de a alege metodele şi strategiile cele mai eficiente pentru a reuşi să transmită 

elevului mesajul său, astfel încât acesta să ajungă la copil, să producă o transformare, un 

progres, să îl ajute să se simtă acceptat şi înţeles, să îi creeze sentimentul apartenenţei la un 

grup, grupul şcolar. 

Copiii cu dizabilităţi severe fac parte dintr-o categorie specială în ceea ce priveşte 

tratamentul didactic de care trebuie să beneficieze. Pe lângă metodele şi strategiile didactice pe 
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care profesorul trebuie să le adapteze în funcţie de tipul de deficienţă (mintală, fizică, 

senzorială), profesorul trebuie să fie foarte atent la manifestările psihoafective ale copilului. 

Aceşti copiii trăiesc diferit handicapul de care suferă, au manifestări psihocomportamentale 

particulare. 

Problema specializării poate fi rezolvată în parte de profesor, prin participarea sa la 

cursuri de perfecţionare, dar sistemul ar trebui să intervină mai mult în creşterea eficienţei 

educaţiei şi integrării acestor copii, prin facilitatea accesului cadrelor didactice la cursuri de 

formare şi specializare cât mai variate. În acest demers al instruirii, cadrele didactice acţionează 

nu numai asupra copiilor, ci şi asupra familiei.  

Familia face parte integrantă din procesul de învățare a elevului, prin rolul complementar 

pe care trebuie să-l îndeplinească. Putem identifica categorii de familii care se implică în acest 

proces și atunci evoluţia copilului lor este una pozitivă, unele înțelegând foarte bine problemele 

copilului lor, acceptă situaţia şi au aşteptări realiste, altele nu înţeleg exact problemele cu care 

se confruntă acesta, nu acceptă sau acceptă foarte greu situaţia prin care trec.  

Pe lângă acestea sunt și familii care își manifestă dezinteresul faţă de copiii lor. În aceste 

situații, sarcina profesorului este mai greoaie, acesta fiind, de multe ori, neputincios, întrucât în 

demersul său didactic lipseşte o verigă foarte importantă: familia. Practic, in asemenea situatii, 

profesorul nu poate încerca decât să compenseze lipsa familiei, ceea ce este, practic,  imposibil. 

Cu toate acestea, în orice împrejurare profesorul reprezintă veriga principală in integrarea  

copiilor cu CES, prin intermediul lui se realizează contactul direct, nemijlocit cu copilul,  

profesorul fiind cel care îi formează deprinderile de lucru, autonomia personală, socială și îi 

oferă mediul propice de dezvoltare cognitivă şi dezvoltare a personalităţii. Fiind vorba de copiii 

cu cerinţe speciale, actul educaţional reclamă metode şi tehnici speciale, ceea ce implică 

profesionalism și costuri. 

În concluzie, rolul principal în educaţia şi integrarea copiilor o deţine profesorul, acesta 

trebuie să fie mereu informat și să înveţe continuu, cu toate că de cele mai multe ori, participarea 

la cursuri de perfecţionare poate să fie costisitoare, iar profesorul trebuie să beneficieze de 

susţinerea sistemului pentru avea acces la aceste cursuri.  
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1.38. Metode de lucru cu elevii cu cerințe educative speciale 

 

 Profesor limba și literatura română Pisău Mădălina  

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Buzău, jud. Buzău 

 

Școala de tip incluziv adoptă o educație ce ridică barierele din învățare și asigură 

participarea la actul instructiv-educativ a tuturor celor vulnerabili la excludere și marginalizare, 

adoptând principiul nondiscriminării prin acordarea de drepturi egale pentru toți, valorizând 

diversitatea. Se are în vedere necesitățile de bază ale oricărui copil: nevoia de afecțiune, de 

securitate, de apreciere, de încredere în sine, de responsabilitate și de independență, lipsa 

etichetărilor și marginalizărilor.  

Învățarea centrată pe nevoile elevilor duce la abordarea de noi modalități de proiectare și 

desfășurare a activităților școlare și extrașcolare. A lucra cu elevi cu cerințe educative speciale 

este provocator, deoarece presupune o abordare diferențiată și specializată, în funcție de 

deficiențele mentale ale acestora, de dizabilitățile fizice sau de afecțiunile somatice. Procesul 

instructiv-educativ în educația specială e asemănător celui realizat cu elevi fără CES și 

presupune flexibilitate, adaptare la particularitățile și nevoile fiecărui elev. Având în vedere 

dezvoltarea autonomiei personale și integrarea socială și profesională, în proiectarea lecțiilor, 

cadrul didactic va apela la strategiile didactice tradiționale, dar și la cele moderne. Educația 

integrată presupune includerea în învățământul de masă a copiilor cu nevoi speciale pentru ca 

personalitatea acestora să se dezvolte armonios.  

Conceptual de CES a fost adoptat în terminologia UNESCO în anii ’90, fiind preluat de 

legislația din învățământul românesc. Un alt termen utilizat este „copil aflat în dificultate”, fiind 

definit de O.U. 26/22.08.1997 ca acel copil aflat în dificultate dacă „dezvoltarea sau integritatea 

sa fizică sau morală este periclitată”. 

Sintagma „cerințe educative speciale” se referă la cerințele din planul educational ale unor 

copii cu disfuncții sau cu deficient intelectuale, senzoriale, psihomotrice, dar și ca urmare a 

unor aspecte psihoafective, social-economice sau a altor aspect ce îi situează în stare de 

dificultate față de cei din jur. 

Din categoria elevilor cu CES fac parte copiii cu deficiențe propriu-zise, prezentând 

întârzieri sau dizabilități intelectuale, dar și deficiențe motorii, vizuale, auditive, 

comportamentale, tulburări emoționale, ADHD, dificultăți de învățare, tulburări din spectrul 

autist, sindromul Asperger sau chiar întârzieri în dezvoltarea limbajului. Pe lângă aceștia, fac 
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parte și copiii ce provin din medii defavorizate, cei ce aparțin unei minorități etnice, cei bolnavi 

de SIDA. 

Elevul cu tulburare hiperactivă cu deficit de atenție (ADHD) sau cu deficit de atenție 

(ADD) manifestă dificultate în a filtra informațiile venite spre creier, pierzând cu ușurință 

concentrarea, având tendința de a oferi răspunsuri înainte să se gândească și are dificultăți în a 

se opri din manifestări din cauza activității reglatorii slabe. Din acest motiv, un elev cu ADHD 

sau cu ADD are nevoie de mai mult timp să se concentreze asupra unei sarcini, putând 

întâmpina dificultăți în urmărirea instrucțiunilor. Deși uneori are nivelul de inteligență mai 

rifdicat decât media, studiul li se pare o activitate dificilă. Manifestă adesea probleme de 

socializare.  

Elevilor cu ADHD sau cu ADD li se vor asigura clase luminoase, spațioase, care nu 

trebuie să fie încărcate în coloristică și în expunerea materialelor didactice, căci contribuie la 

stimularea cerebrală. Ideal ar fi poziționarea în bancă în un rând lateral, care să-i ofere 

posibilitatea de a vedea restul clasei, dar și spațiul personal, senzația de confort. Se recomandă 

ca, în timpul activității, cadrul didactic să îl privească direct și de aproape. Sarcinile fragmentate 

și adaptate capacității sale de concentrare sunt de ajutor, la fel ca elementele vizuale auxiliare. 

O listă de verificare și bifarea progresului în timpul sarcinilor de lucru sunt stimulative. 

deoarece concentrarea scade în timp, activitățile ce presupun dificultate se programează 

dimineața sau la început de activitate. În cazul în care obosește, se poate odihni cât timp șterge 

tabla, împarte fișe de lucru etc..  

Dificultățile cele mai mari le au copiii cu Tulburări din Spectrul Autismului 

(TSA)/Asperger în cadrul activității didactice și din afara școlii sunt cele de comunicare, de 

relaționare și de comportament. Copilul cu TSA/Asperger se simte confuz, percepe semne și 

informații amestecate, pe care le înțelege în mică măsură.  Copilul autist poate fi recunoscut 

pentru indiferența față de lumea exterioară și rezistența la orice tip de schimbare. În ultimii ani 

s-a dezvoltat tot mai mult ideea că tinerii cu autism pot învăța lucruri noi, cu condiția ca procesul 

de învățare să fie adaptat deficienței lor. În situații structurate, față în față cu cadrul didactic, nu 

numai că pot învăța lucruri noi, dar pot și lucra în mod individual și chiar, câteodată, dacă 

obiectivele educaționale sunt suficient de individualizate, sunt capabili de a colabora cu alte 

persoane. Stilul de educație trebuie să fie mai mult axat pe clarificare vizuală, stil util și pentru 

ceilalți copii, nu doar pentru cei diagnosticați cu Tulburări din Spectrul Autismului 

(TSA)/Asperger.  

În modul cel mai simplu cu putință, putem afirma că cea mai de seamă strategie educativă 

pentru copiii cu deficiențe mentale constă în simplificare, așteptările comunicându-li-se într-o 
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manieră simplificată, potrivită dezvoltării intelectuale a acestora. Cei care gândesc vizual au 

nevoie de suport vizual. De asemenea, este foarte important să urmeze o rutină a activităților 

zilnice. Se vor căuta metode alternative de comunicare, cum ar fi comunicarea nonverbală prin 

gesturi sau imagini.  

Copiii cu CES pot, prin joc, să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin 

joc informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. Datorită faptului că se desfăşoară mai 

ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare întrucât le oferă şansa de 

a se juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. 

Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. Copiii cu tulburări de 

comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD jocurile trebuie să 

fie cât mai variate. Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. 

În scopul eficientizării procesului de învățare pentru elevii cu cerințe speciale sunt 

invocate învățarea interactivă (folosirea de strategii de învățare focalizate pe cooperarea, 

colaborarea și comunicarea între elevi, precum și pe interacțiunea dintre cadrele didactice și 

elevi), demonstrația, aplicația și feedback-ul (orice proces de învățare este mai ușor dacă 

informațiile prezentate sunt demonstrate și aplicate în situații reale de viață), sprijin în actul 

învățării ( nevoia de a dezvolta un parteneriat educațional cu anumiți specialiști, cu familiile 

elevilor, formarea continuă a cadrelor didactice), evaluarea continuă a învățării. 

Analizând literatura de specialitate, se pot clasifica metodele de învățământ ăn 

tradiționale (expunerea, conversația, exercițiul, demonstrația etc.) și moderne (problematizarea, 

expunerea însoțită de mijloace tehnice, algoritmizarea etc.). Metodele interogative (în special 

cele bazate pe conversația euristică) favorizează descoperirea noului, exersarea proceselor 

psihice, clarificarea, sintetizarea, consolidarea și sistematizarea cunoștințelor. Conversația 

tradițională (catehetică), de cele mai multe ori, este contraindicată elevilor cu deficiențe 

mentale, deoarece prin această metodă este favorizată învățarea mecanică.  

Metodele de stimulare (bazate pe jocul didactic și pe dramatizare) pot fi aplicate cu succes 

atât în ceea ce privește conținutul învățării, dar mai ales în formarea și dezvoltarea comunicării 

la elevii cu deficiențe mintale și senzoriale.  

Metoda demonstrației constituie o practică obișnuită la toate disciplinele de învățământ 

și la toate activitățile de terapie educațională pentru înțelegerea sensului. Alături de 

demonstrație, exercițiul e o metodă larg folosită mai ales în activitățile de consolidare a 

cunoștințelor și de antrenare a deprinderilor.  
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În ultima perioadă se recurge adesea la utilizarea metodelor activ-participative pentru că 

permit elevului satisfacerea cerințelor educaționale atât prin efort personal, cât și prin 

colaborare cu alți colegi. Acestea pot fi aplicate cu mare eficiență în condițiile educației 

incluzive sau la activitățile educative cu elevii ce prezintă cerințe speciale în educație:  

Brainstormingul (individual sau în perechi) – elevii scriu toate lucrurile pe care le știu 

despre un anumit subiect, o metodă frecvent folosită în etapa de evocare de la începutul lecției. 

Știu/vreau să știu/am învățat – elevii trec în revistă ceea ce deja știu despre o anumită 

temă și apoi se pormulează întrebări la care se așteaptă răspunsuri în timpul lecției, urmând ca 

la sfârșitul ei să se verifice ceea ce elevii au aflat după parcurgerea conținutului. 

Gândiți/lucrați în perechi/comunicați – constă în prezentarea unui subiect sau a unei teme, 

după care fiecare elev se gândește la problema respectivă, discută pe marginea propriilor păreri 

cu un coleg, apoi prezintă tuturor colegilor concluzia la care a ajuns fiecare pereche. 

Turul galeriei – elevii, grupați câte 3-4, lucrează la o sarcină ce are drept rezultat un 

produs, ce poate fi expus. După expunerea tuturor produselor, fiecare grupă examinează cu 

atenție produsele celorlalte grupe și le apreciază. 

Masa rotundă/cercul – e o tehnică de învățare prin colaborare ce are la bază exprimarea, 

în scris, a propriei păreri cu privire la o temă pe o coală de hârtie ce circulă de la un elev la altul 

cu o altă culoare, la sfârșit cadrul didactic putând să observe părerea generală și individuală 

despre subiect. 

Creioanele la mijloc – e o metodă prin care fiecare elev din grup își semnalează 

contribuția prin așezarea propriului creion pe masă și neavând voie să mai intervină. Astfel, 

elevii învață că toți membrii grupului sunt egali și nimeni nu trebuie să domine, în acest fel ei 

se ascultă și se respectă, sunt toleranți și valorizează opinia celorlalți. 

Aplicarea metodelor de învățare prin cooperare evidențiază o serie de rezultate, dintre 

care cele mai evidente sunt: creșterea motivației elevilor pentru activitatea de învâțare, a 

încrederii de sine bazată pe acceptarea de sine, competențe sociale sporite, capacități sporite de 

a percepe o situație, un eveniment sau o serie de obiecte sau fenomene și din perspectiva 

celuilalt, confort psihic sporit, dezvoltarea capacității de adaptare la situații noi.  
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1.39. Frumuseți fără frontiere - proiect de intervenție care încurajează 

participarea elevilor cu CES în procesul de învățare 

 

Profesor învățământ primar Joița Ioana Anca, 

Profesor Anton Ionica, 

Profesor Miclescu Elena, 

Școala Gimnazială „Traian Săvulescu” Izvoarele, jud. Prahova 

 

Obiectivul general: Elevii cu cerințe educaționale speciale învaţă să opereze cu PC-ul şi 

îşi lărgesc orizontul cultural 

Durata proiectului: 8 luni 

Rezultate aşteptate: 

1. Cei 15 elevi cu CES lucrează cu computerul. 

2. Toţi elevii din grupul ţintă demonstrează cunoştinţe acumulate în timpul orelor de curs, 

din domeniul informaticii şi geografiei, istoriei, literaturii. 

3. Elevii din grupul ţintă realizează un album foto şi o prezentare ppt., portofolii şi 

documentare ppt. cu ţările explorate virtual, mape de lucru, utilizabile în cadrul unor lecţii 

cu tematică specifică (geografie, istorie, biologie). 

4. Toţi elevii grupului ţintă se comportă adecvat într-un cadru oficial şi neoficial şi comunică 

bine între ei, cu cadrele didactice şi cu cetăţenii. 

5. Cei implicaţi cunosc şi apreciază mai bine spaţiul în care trăiesc. 

6. Membrii comunităţii comunică mai bine cu şcoala. 

Ţinta strategică: Sprijinirea elevilor cu CES în vederea iniţierii în operarea cu computerul 

şi lărgirii orizontului lor cultural 

 

Obiective specifice: 

1. Toţi elevii din grupul ţintă vor opera cu computerul, utilizâd programele învăţate; 

2. Elevii din grupul ţintă vor realiza portofolii, mape colective, prezentări ppt.; 

3. Membrii grupului ţintă vor realiza şi prelucra fotografii digitale, formând albume foto 

tematice; 

4. Cei 15 elevi din grupul ţintă vor realiza excursii reale şi virtuale; 

5. Toţi elevii grupului ţintă vor cunoaşte, prin documentare şi informare, mai multe despre 

spaţiul local şi european; 
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6. Elevii vor petrece timpul liber într-un mod agreabil, educativ, dezvoltându-şi aptitudinile 

şi orizontul cultural; 

Activitatea nr. 1: Un proiect pentru viitor 

Tipul activităţii: de documentare şi informare 

Elevii din grupul ţintă realizează invitaţiile. Echipa de proiect prezintă invitaţilor, în 

cadrul unei şedinţe, un rezumat al proiectului, insistând asupra necesităţii acestuia. 

Responsabilul de proiect expune invitaţilor ţintele, obiectivele strategice şi modul în care 

acestea vor scimba modul de lucru cu elevii, cum le vor stimula creativitatea precum şi felul în 

care ele se vor repercuta în îmbunătăţirea relaţiei şcoală – comunitate.  

Activitatea nr. 2: Prietenul meu, computerul   

Tipul activităţii: practică, de iniţiere şi dobândire de noi cunoştinţe în utilizarea 

computerului 

Instructorul informatician şi organizatorii realizează o programă a cursului care vine în 

sprijinul derulării proiectului. Cursul este alcătuit din trei unităţi: Word, PowerPoint, Internet. 

Abilităţile de operare ale cursanţilor sunt testate la încheierea fiecărei unităţi, iar la final, aceştia 

susţin probe practice prin care sunt evaluate cunoştinţele dobândite, în cadrul unui concurs. Toţi 

participanţii primesc diplome şi sunt premiaţi cu truse de pixuri şi notesuri. 

Activitatea nr. 3: Fotografia digitală: artă şi utilitate 

Tipul activităţii: practică, de iniţiere şi dobândire de noi cunoştinţe în realizarea şi 

prelucrarea fotografiei digitale 

Sub îndrumarea organizatorilor, elevii din grupul ţintă învaţă componentele camerei foto 

digitale, modul de utilizare, de salvare a fotografiilor în computer, de imprimare a fotografiilor. 

Elevii fac fotografii, le prelucrează şi le imprimă. Toate fotografiile realizate sunt evaluate în 

echipă de către membrii grupului ţintă, conform criteriilor oferite de organizatori, iar cele mai 

reuşite sunt premiate cu lucrări de specialitate (cărţi/reviste) şi expuse pe un panou în clubul 

şcolii. 

Activitatea nr. 4: Itinerarii româneşti 

Tipul activităţii: de informare şi documentare 

Se vizionează proiecţia video Romanian Touristic Landscapes. Elevii se organizează în 6 

grupe. Fiecare grupă primeşte pentru documentare câte o zonă turistică a României 

(Maramureş, Moldova - mănăstirile, Ardealul, Valea Oltului, Delta Dunării, Valea Prahovei). 

Echipajele sunt coordonatede câte un cadru didactic îndrumător. Fiecare grupă se documentează 

în legătură cu caracteristicile principale ale zonei studiate. Elevii tehnoredactează informaţiile 

culese, scanează imagini sugestive şi realizează un portofoliu. 
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Activitatea nr. 5: Comori turistice autohtone 

Tipul activităţii: excursie tematică urmată de realizarea unui album foto şi a unui 

document ppt. 

Descrierea pe scurt a activităţii: 

Elevii şi însoţitorii vizitează zonele turistice pe care le traversează (Valea Oltului, Sibiul, 

Culoarul Rucăr-Bran, Braşovul). Pe parcursul excursiei, elevii fotografiază obiectivele turistice, 

notează detalii ale acestora şi identifică specificul local. Organizatorul asigură serviciul de 

orientare pe traseu spre obiectivele turistice, oferă consultanţă asupra obiectivelor turistice, se 

ocupă de asigurarea serviciilor turistice. Albumul foto şi documentul ppt. Comori turistice 

autohtone sunt realizate în primele 4 zile după excursie, sub îndrumarea profesorului 

coordonator.  

Activitatea nr. 6: Frumuseţi fără frontiere 

Tipul activităţii: de informare 

Elevii descoperă virtual „alte” zone geografice ale lumii. Profesorii organizatori propun 

spre explorare Franţa, Marea Britanie, Egiptul, SUA şi Japonia. Elevii sunt împărţiţi pe 5 grupe 

de lucru. Fiecărei grupe i se cere să se informeze asupra atracţiilor turistice din aceste ţări, 

folosind albume, ghiduri, hărţi. Elevii explorează siteurile indicate de profesori şi descarcă 

informaţiile şi imaginile necesare pentru întocmirea unei prezentări ppt., realizează prezentarea 

şi evidenţiază specificul ţărilor studiate.  

Activitatea nr. 7: Autoevaluare   

Tipul activităţii: practică şi de diseminare 

Elevii din grupul ţintă prezintă materialele şi activităţile realizate pe parcursul derulării 

proiectului. Sunt organizaţi pe grupe: o grupă realizează prezentarea la flipchart a principalelor 

aspecte urmărite, o alta va prezenta informaţii de sinteză asupra atracţiilor turistice româneşti 

precum şi a celor virtuale studiate. Câte un reprezentant al fiecărei grupe vorbeşte publicului 

despre utilitatea programelor derulate, despre deprinderile pe care elevii le-au dobândit, 

demonstrează cât de mult au învăţat. Prezentarea este susţinută  de muzica selectată de elevi. 

Beneficiarii primesc un chestionar, pe care îl completează pe parcursul expunerii. Activitatea 

se încheie cu un proiectarea unor înregistrări cu ţările explorate virtual. 

Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului: 

 Fiecare elev din grupul ţintă are o alternativă de petrecere a timpului liber, canalizându-

şi energiile către lucruri cât mai interesante, frumoase, utile 

 Elevii grupului ţintă lucrează mai bine în echipă, ştiu să se informeze din diverse surse şi 

să creeze împreună portofolii, albume, prezentări pe o temă dată 
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 Toţi elevii grupului ţintă operează cu programele Word, PowerPoint, accesează Internetul 

şi  caută informaţii cu ajutorul computerului 

 Toţi elevii grupului ţintă realizează fotografii digitale, prelucrează, imprimă şi salvează 

pe suport electronic (CD, DVD, carduri electronice) 

 Ei realizează prezentări ppt., portofolii, panouri şi albume foto tematice. 

 

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare: 

1. Promovarea şi mediatizarea proiectului de intervenţie prin revista Jurnal, a şcolii Traian 

Săvulescu 

2. Organizarea unor întâlniri prin care se prezintă activităţile propuse celorlalte cadre 

didactice, elevilor, părinţilor 

3. Realizarea în şcoală a unui avizier prin care sunt prezentate materialele informative 

despre proiect 

4. Prezentarea materialelor realizate de copii prin intermediul unor miniexpoziţii.  
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1.40. Tehnici și metode de lucru cu copiii cu CES 

 

Profesor învățământ primar  Camelia Elena Mihalache 

Colegiul Tehnologic ,,Spiru Haret” Piatra Neamț, jud. Neamț 

 

„Sunt doar unul.  Sunt totuși cineva. Nu pot face totul de unul singur, dar pot face ceva. 

Și chiar dacă nu pot face totul, nu voi refuza sa fac ceea ce-mi stă în putință.ʺ (E.E.Hale) 

 

Universul copiilor e universul poveştilor, al jocului, al inocenţei, e universul plin de culori 

frumoase, e universul florilor şi al speranţei. În universul copiilor totul e posibil, pentru că 

fiecare copil se visează un înger care îndeplineşte dorinţele frumoase ale tuturor. 

Fiecare copil are în mâinile sale o baghetă fermecată cu care vrea să transforme lumea în 

care trăieşte într-o lume mai bună, într-o lume în care toate visele frumoase pot prinde aripi de 

înger şi pot deveni realizabile. 

Copiii se bucură de lucrurile frumoase care ne înconjoară, se bucură de zborul păsărilor, 

se bucură de mirosul florilor, de jocul de culori de pe aripile fluturilor, se bucură de o jucărie 

dăruită de bunicii sau părinţii lor, maşina jucărie se transformă într-una reală în mâinile lor, 

avionul jucărie îi plimbă printre norii plini de stele. Pentru copii, nu lucrurile materiale au 

valoare, ci lucrurile simple, care aduc bucurie atunci când sunt dăruite cu tot sufletul. Copiii 

vor să molipsească pe cei din jur cu inocenţa lor, dar din păcate e din ce în ce mai greu acest 

lucru, într-o lume plină de egoism şi răutate. 

Ei ar vrea ca a lor copilărie să fie o armă puternică împotriva tuturor relelor din acest 

univers. Vor să folosească copilăria lor inocentă pentru a aduce doar bucurie în sufletele 

oamenilor, doar zâmbete pe chipul tuturor, doar speranţe şi fericire în casele semenilor lor. Ei 

vor ca zâna copilăriei sau îngerul copilăriei să folosească o baghetă fermecată pentru a învinge 

răul care prinde teren în această lume, vor să învingă acest balaur al răului cu numeroase capete, 

pentru ca doar iubirea, pacea şi bunătatea să domnească pe pământ. 

Copii vor să trăiască într-o lume fericită, într-un univers al armoniei şi iubirii, pentru ei 

nimic nu e imposibil! 

Sa nu le distrugem, noi cei maturi, inocenta universului lor! Suntem datori să reclădim o 

lume a speranţei, a zâmbetului curat, a păcii, a visurilor frumoase şi îndrăzneţe, suntem datori 

să nu aducem să domnească în Paradisul copilăriei: răutatea, pesimismul, tristeţea, egoismul, 
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invidia, mîndria, nedreptatea, minciuna, etc. E nedrept să molipsim cu răutatea noastră lumea 

copilăriei, e nedrept să distrugem tot ce e frumos şi pur pe acest pământ! 

Copiii cu CES fac parte din societatea noastră, aceştia mai mult decât ceilalţi copii au 

nevoie de o permanentă socializare şi colaborare cu alţi copii pentru asigurarea integrării sociale 

a lor. Prin contactul direct cu elevii din alte instituţii şcolare şi prin participarea alături de ei la 

diverse activităţi se realizează diminuarea izolării şi înlăturarea, în mare măsură, a tendinţelor 

de agresivitate, contribuind la îmbunătăţirea modului lor de viaţă. Tendinţa de a crea şi sprijini 

cadrul necesar integrării sociale şi societale a copiilor cu dizabilităţi este cu cât mai activă, cu 

atât mai eficientă, argumentul suprem constituindu-l beneficiile psihosociale ale incluziunii, 

aceasta facilitând asumarea de roluri sociale proprii în comunitate şi stabilirea de relaţii sociale. 

Crearea unor parteneriate între şcoală, familie şi comunitate dar şi între diverse instituţii şcolare, 

presupune succesul elevilor la şcoală şi mai târziu în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi 

membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor 

o comunitate de suport care începe să funcţioneze.  

„Unde-s mulţi, puterea creşte” spune învăţătura populară şi numai prin unirea efortului 

părinţilor, cadrelor didactice, a şcolii şi a comunităţii se poate face o mai bună integrare a 

copiilor cu CES. 

Problematica educaţiei copiilor cu cerinţe speciale  a devenit în ultimii ani o preocupare 

aparte în rândul specialiştilor. Apariţia conceptelor de educaţie  integrată şi şcoală incluzivă a 

determinat modificări fundamentale în percepţia actului educative. 

Analizând particularităţile specifice procesului de învăţare a copiilor cu diferite tipuri de 

deficienţă, se ajunge la concluzia că una dintre calităţile esenţiale ale curriculum-ului şcolar 

vizează un grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze 

în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie 

ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a 

informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat. 

Elaborarea unui curriculum flexibil şi uşor de adaptat cerinţelor educaţionale ale fiecărui 

elev are la bază mai multe argumente: 

 respectarea dreptului fiecărui copil la instrucţie şi educaţie pe măsura potenţialului şi 

capacităţilor sale; 

 formarea la copilul deficient a unui registru comportamental adecvat care să permită 

adaptarea şi integrarea sa socială printr-o experienţă comună de învăţare alături de copiii 

normali; 
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 asigurarea legăturii cu faptele reale de viaţă şi familiarizarea cu o serie de obişnuinţe 

privind activităţile de utilitate practică şi de timp liber; 

 dezvoltarea capacităţilor necesare pentru rezolvarea independentă ( în limitele permise de 

gradul deficienţei) a problemelor de viaţă, autocontrol în situaţii dificile şi practicarea 

unor metode şi tehnici de muncă intelectuală care să asigure eficienţă în adaptarea şi 

integrarea şcolară şi socială. 

În scopul eficientizării procesului de învăţare  pentru elevii cu cerinţe speciale sunt 

invocate, mai ales în ultimul timp, câteva repere fundamentale: 

 învăţarea interactivă- presupune folosirea unor strategii de învăţare focalizate pe 

cooperarea, colaborarea şi comunicarea între elevi la activităţile didactice, precum şi pe 

interacţiunea dintre cadre didactice  (ca o modalitate de lucru)  cadre didactice şi elevi; 

 elaborarea în comun a obiectivelor învăţării –(educator – elev)  deoarece fiecare 

participant la actul învăţării are ideile, experienţele şi interesele personale de care trebuie 

să se ţină seama în proiectarea activităţilor didactice; 

 demonstraţia, aplicaţia şi feedbeckul – orice proces de învăţare (mai ales în cazul elevilor 

cu cerinţe speciale) este mai eficient şi mai uşor de înţeles dacă informaţiile prezentate 

sunt demonstrate şi aplicate în situaţii reale de viaţă, existând şi un feedbeck continuu de-

a lungul întregului proces; 

 modalităţile de sprijin în actul învăţării – elevii cu cerinţe educative speciale au nevoie 

în anumite momente de un sprijin activ de  învăţare atât în timpul activităţilor desfăşurate 

în clasă, cât şi la activităţile din afara clasei, prin dezvoltarea unui parteneriat educaţional 

cu anumite categorii de specialişti, cu familiile  elevilor. 

Cele mai utile metode şi tehnici de sprijinire a învăţării elevilor cu cerinţe speciale sunt:  

 asigurarea unui confort socioafectiv favorabil învăţării; 

 învăţarea de la copil la copil; 

 colaborarea între elevi la activităţile de predare-învăţare; 

 parteneriatul cu părinţii în învăţare; 

 comunicarea cu alţi specialişti din afara şcolii; 

 perfecţionarea formelor de învăţare; 

 cunoaşterea şi analiza conduitei de învăţare specifice fiecărui elev; 

 evaluarea continuă a învăţării – fiecare dascăl să demonstreze o atitudine şi o conduită 

flexibilă în timpul activităţilor de predare – învăţare  favorabile unei evaluări permanente, 
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concretizate în disponibilitatea de a asculta toate răspunsurile şi a aprecia fiecare 

intervenţie a elevilor. 

Metodele  şi procedeele de predare-învăţare  trebuie să fie selectate în raport cu scopul şi 

obiectivele activităţii didactice, conţinutul lecţiei şi particularităţile elevilor (vârsta, nivelul 

dezvoltării psihice, tipul şi gradul deficienţelor/ tulburărilor, tipul de percepţie al elevilor – 

analitic sau sintetic), stilul de lucru al educatorului. 

În activităţile didactice destinate elevilor cu cerinţe speciale se pot folosi metodele 

expozitiv (povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: 

 să se folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale; 

 prezentarea să fie clară, precisă, concisă; 

 ideile să fie sistematizate; 

 să se recurgă la procedee şi materiale intuitive; 

 să se antreneze elevii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii 

conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune 

acest lucru. 

Pentru elevii cu deficienţe mintale utilizarea povestirii ca metodă didactică trebuie să fie 

însoţită de suporturi ilustrativ - sugestive sau imagini filmate, deoarece se captează mai uşor 

atenţia şi este facilitată implicarea afectiv-motivaţională a elevilor în secvenţele lecţiei. 

Experienţa practică a demonstrat necesitatea îmbinării metodelor interogative cu celelalte 

metode expozitive, demonstrative, activ-participative, înlăturându-se monotonia şi stimulându-

se gândirea şi concentrarea atenţiei, condiţii necesare în obţinerea succesului la elevii cu cerinţe 

speciale. 

Metodele de simulare (bazate pe jocul didactic şi dramatizare) pot fi aplicate cu succes 

atât în ceea ce priveşte  conţinutul unor discipline  (dramatizarea unor lecţii)  cât şi în  formarea 

şi dezvoltarea comunicării la elevii cu deficienţe mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât mai 

directă în situaţii de viaţă simulate (jocuri - „La librărie”, „La piaţă”, „La doctor”) trezesc 

motivaţia şi participarea activă, emoţională a elevilor, constituind şi un mijloc de socializare şi 

interrelaţionare cu cei din jur. 

Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui 

fenomen sau proces . Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă 

aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de 

antrenare a deprinderilor. 

În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă 

eficienţă  învăţarea prin cooperare.  Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit 
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evaluarea frecventă a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume 

personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi 

ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, se învaţă unii pe alţii, realizează că au nevoie unii 

de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului. 

Educaţia integrată îi va permite copilului  cu cerinţe educative speciale să trăiască alături 

de ceilalţi copii valizi, să desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi, indispensabile 

pentru o viaţă cât mai apropiată de cea a valizilor, pentru o adecvată inserţie socială. 

Cu certitudine, elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de ajutor în vederea adaptării, 

integrării şi devenirii lor  ca şi ceilalţi elevi – cu succese şi insuccese, cu realizări şi ratări dar 

şi cu rezultate încurajatoare. 
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1.41. Tehnici și metode de lucru cu copiii cu CES. Tulburări 

comportamentale 

 

Profesor Andrei Vasile Ursache 

Colegiul Tehnologic ,,Spiru Haret” Piatra Neamț, jud. Neamț 

 

„Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din 

întuneric, nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare.” (Eugen Ionescu) 

 

Şcoala incluzivă se referă în sens restrâns la integrarea tuturor copiilor, indiferent de 

capacităţile şi competenţele de adaptare şi deci de învăţare, într-o formă de şcoală. În sens larg, 

ea înseamnă preocuparea pentru ca fiecare copil să fie sprijinit şi să se lucreze în beneficiul 

învăţării tuturor. 

Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare şi pentru că fiecare 

aduce cu sine în procesul complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un stil de învăţare, un 

model social, o interacţiune specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un context cultural 

căruia îi aparţine. ecare participant învaţă şi se dezvoltă pri faptul că interacţionează cu ceilalţi. 

Sursele învăţării, pentru fiecare, vin din relaţiile interumane şi din experienţa permanentă cu 

obiectele, cu semenii şi cu sine. Şcoala nu este un teritoriu al cunoştinţelor academice , ci şi 

unul al experienţelor practice si al relaţiilor interumane. 

Modificarea comportamentelor nedorite este o activitate extrem de complexă şi dificilă. 

Din cauza posibilităţilor mai reduse de adaptare, copilul cu tulburări de conduită resimte o 

nevoie accentuată de sprijin din punct de vedere afectiv şi social. 

Asistenţa psihopedagogică specifică acordată acestor elevi este ca atare foarte importantă. 

Ea se realizează de către psihopedagog, profesor itinerant, consilier şcolar, ca şi de alţi 

profesionişti (inclusiv medici) sau de echipe de intervenţie multidisciplinară.   

Există în principal două etape importante în modificarea comportamentelor:  observarea 

sistematică a comportamentelor în cauză, inclusiv a faptelor care precedă şi a celor care 

urmează; ascultarea activă – angajarea într-o relaţie de parteneriat cu copilul - este foarte 

importantă mai ales la vârsta preşcolară şi şcolară mică; manipularea acestor conduite şi 

evenimente în scopul obţinerii conduitei dezirabile (manipularea consecinţelor sau a 

antecedentelor). 
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Tehnica întăririi are în vedere manipularea evenimentului care urmează unui 

comportament. 

Întărirea poate fi pozitivă sau negativă. 

Întărirea pozitivă (aprobarea, lauda etc.) creşte posibilitatea ca persoana să producă în 

viitor un  comportament asemănător,  în situaţii similare. Întărirea pozitivă presupune folosirea 

recompenselor pentru a motiva numai comportamentul corespunzător. Unii autori numesc 

relaţia dintre recompensă şi comportament „contingent". Există o gamă largă de recompense 

(aflate şi în arsenalul clasic al „tehnologiei" educaţiei morale); ele trebuie utilizate în funcţie de 

fiecare copil: aprobare verbală, valorizare, apreciere a ceva; aprobare nonverbală (zâmbet, râs, 

aplauze); contact fizic (atingere pe umăr, strângerea mâinii, sărut, îmbrăţişare etc); acordarea 

accesului la activităţi preferate; oferirea de premii, obiecte materiale etc. 

Recompensele pot fi acordate continuu sau intermitent. 

Reguli:  

 Este necesară explicarea programului de întărire, a contingentelor, înainte de începerea 

acestuia. Copilul trebuie să ştie care este comportamentul dezirabil. La începutul fiecărei 

zile se vor reaminti contingentele. Recompensa trebuie acordată imediat după producerea 

comportamentului dezirabil. 

 Recompensarea comportamentului dezirabil se face ori de câte ori este nevoie. 

 Explicarea clară a motivului acordării recompensei se face de fiecare dată când aceasta 

se acordă. 

 Recompensa nu trebuie asociată cu alte comentarii ca, de pildă, cu menţionarea modului 

în care comportamentul poate fi îmbunătăţit în continuare. 

Întărirea negativă (dezaprobarea, critica etc), consecutivă unui comportament negativ, 

este menită să scadă în viitor probabilitatea apariţiei unui comportament similar; aşteptarea este 

ca în viitor copilul să aleagă un comportament alternativ, ca să scape de întărirea negativă. 

Întărirea negativă este, după unii autori, o tehnică aversivă mai ales atunci când are în vedere 

eliminarea conduitelor indezirabile prin metoda sancţiunilor. Metoda poate deveni eficientă 

doar în cazul  în  care  subiectul  în  cauză  vrea  efectiv  să  depăşească  conduita respectivă. 

Sancţiunea poate consta atât în înlăturarea întăririlor pozitive - deci este sinonimă cu întărirea 

negativă de mai sus -, cât şi în utilizarea unor stimuli aversivi. O variantă mai eficientă pare a 

fi întărirea diferenţiată, respectiv întărirea acelor comportamente care sunt incompatibile cu 

cele indezirabile. 

În utilizarea sancţiunilor, care nu au întotdeauna efectul scontat, trebuie respectate câteva 

reguli: 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 184  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

 Pedeapsa se va folosi doar dacă este neapărat necesar (de exemplu, dacă a fost încălcată 

o regulă stabilită de comun acord). Înainte de aplicare, educatorul se va asigura că elevul 

în cauză înţelege de ce anume urmează a fi pedepsit. 

 Sancțiunea trebuie aplicată de îndată ce conduita indezirabilă a fost realizată. 

 Pedeapsa trebuie preferată pe cât posibil în forme uşoare: mustrarea blândă (de preferat 

individual), atenţia negativă (ignorarea), privarea de recompense etc. 

 Pedeapsa trebuie aplicată consecvent. Pedepsele mai grave trebuie precedate de 

avertismente verbale. Sancțiunea nu trebuie asociată cu încetarea respectului sau a 

afecţiunii către copil. 

După efectuarea pedepsei trebuie purtată o discuţie cu copilul pentru a se identifica mai 

bine rolul pe care aceasta l-a avut, sentimentele copilului,  perspectiva eliminării sau prevenirii 

conduitei respective în viitor. 

Tehnica stingerii comportamentului constă în principal în renunţarea la sursele de întărire 

care urmează unui comportament (diminuarea sau eliminarea completă a acestora). Programul 

de acţiune (organizat de consilier sau psihopedagog) se recomandă a fi realizat în comun cu 

familia, în două etape principale: 

a. Abilitarea părinţilor, ca şi a cadrelor didactice de a face distincţie între comportamentele 

autentice şi cele intenţionat negative. 

b. Sfătuirea părinţilor şi a cadrelor didactice de a manifesta aprobare numai pentru 

comportamentele dezirabile pozitive. 

Cea mai utilizată tehnică în acest sens este "ignorarea" comportamentului în cauză. 

Copilul va reintra în atenţia profesorului sau a părintelui numai după încetarea 

comportamentului nedorit. 

Tehnica modelării are în vedere asimilarea unor modele comportamentale pozitive prin 

imitarea unor persoane apropiate, ca de pildă educatorii sau părinţii. Modelarea 

comportamentului are o relevanţă mai largă în formarea caracterului şi în educaţia morală la 

copii. 

Tehnica asertivă (din englezescul assert - a afirma, a căuta să impună, a-şi impune punctul 

de vedere), numită şi antrenament asertiv, poate fi utilizată atât ca sensibilizare a copilului, cât 

şi ca procedeu de a face faţă diverselor situaţii de viaţă. Tehnica este eficientă mai ales la copiii 

cu dificultăţi în stabilirea de relaţii interpersonale, ca şi a celor care au tendinţa de a-i lăsa pe 

alţii să-i domine sau să-i manipuleze pentru a profita de pe urma lor. 

Etape: 

a) practicarea comportamentului asertiv în clasă, în relaţia dintre educator şi elevi; 
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b) extinderea comportamentului în afara clasei şi a şcolii. 

Tehnica contractului presupune o înţelegere între elev şi cadrul didactic prin care elevului 

i se admite să facă ceea ce doreşte dacă realizează mai întâi sarcina propusă de cadrul didactic. 

Cei doi pot conveni asupra unui scop comun sau pot elabora chiar un plan de acţiune împreună. 

Contractul poate viza de pildă reducerea treptată a comportamentelor indezirabile în vederea 

obţinerii de recompense. 

Consilierea centrată pe realitate este una dintre cele mai utilizate metode de consiliere în 

domeniu. Individul trebuie să ajungă la un comportament responsabil, dar pentru aceasta trebuie 

îndeplinite trei condiţii esenţiale: să se confrunte cu realitatea, adică să o privească în faţă; să 

facă lucrurile corect; să fie responsabil. 

Consilierul sau educatorul are obligaţia de a pune accentul pe prezent şi nu pe trecut, pe 

comportament şi nu pe sentimente. Adultul trebuie de asemenea să-1 ajute pe elev să-şi 

proiecteze planuri specifice pentru viitor şi apoi să le urmeze. 

Câteva exemple de exerciţii: 

Pizza umană 

Se pregătesc seturi de fişe cu denumirea ingredientelor necesare pentru a prepara o pizza: 

aluat, şuncă, caşcavalul, roşie, ceapă, porumb etc. Se amestecă bine fişele şi se aplică pe spatele 

fiecărui participant. Se va spune copiilor că scopul lor este să afle ce ingredient sunt plimbându-

se prin sală şi punând colegilor întrebări la care răspunsul poate fi doar „da” sau „nu”. Când au 

aflat, vor găsi celelalte component pentru a pregăti o pizza. Anunţă startul spunând tare „Mi-i 

foame! Vreau o pizza!”. Îmi placi deoarece... 

Participanţii sunt rugaţi să se aşeze în cerc şi să spună ce le place la persoana din dreapta 

lor.  

Baloon bop ( obiectiv: a activiza grupul  )Procedura:  Balonul trebuie menținut în aer. Se 

strigă numele unui participant, iar odată cu numele și o parte din corp este specificată, cu care, 

persoana va trebui să mențină balonul în aer până când este strigată o altă persoană și o parte a 

corpului. 

Evantaiul pozitiv 

Elevii se aşează confortabil pe scaune, formând un cerc. Fiecare primeşte câte o foaie, în 

partea de sus a căreia îşi scrie prenumele şi apoi o pune în mijlocul cercului. Apoi, toţi extrag 

câte o foaie (alta decât a lor), scriu sub prenume un cuvânt pozitiv, o frază, un compliment 

pentru posesorul foii şi o plasează înapoi. Jocul continuă până când fiecare a scris ceva pe foaia 

fiecăruia dintre colegii săi. La sfârșit, toţi îşi iau foile lor. 
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Nevoilor de adaptare copiilor cu dizabilităţi li se adresează educaţia nonformală, ea fiind, 

aşa cum spunea C. Cucoş: „o cale de ajutor pentru cei care au resurse mai mici de a accede la 

o şcolarizare normală: săraci, izolaţi, tineri în derivă, persoane cu nevoi speciale”. 

 

Bibliografie: 
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1.42. Implementarea unui program de intervenţie educaţională pentru 

remedierea dificultăţilor de învăţare – studiu de caz 

 

Profesor pentru învățământul primar Tocaciu Diana Mădălina, 

Școala Gimnazială Nr. 1 Luduș, jud. Mureş 

 

Idealul educaţional al învăţământului din ţara noastră presupune  câteva cerinţe 

fundamentale: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane în vederea 

formării unei personalităţi creative şi autonome. Idealul educaţional al şcolii româneşti vizează 

şi asigurarea unei corespondenţe cât mai bune a caracteristicilor personalităţii subiectului uman 

cu activitatea prestată în contextul solicitărilor societăţii. Este de dorit ca societatea să ofere 

cadrul potrivit pentru desăvârşirea personalităţii umane, iar acesta să se implice în mod creator 

în dezvoltarea acelei societăţi şi să contribuie activ la asigurarea procesului cultural, economic, 

ştiinţific şi tehnic general al societăţii.  

Prin procesul de înlăturare a dificultăţilor de învăţare se urmăreşte optimizarea adaptării 

şcolare a elevilor, asigurarea libertăţii lor de exprimare şi de adaptare în contexte educaţionale, 

formale şi ulterior, în diverse alte contexte. 

Cel mai important factor al educaţiei îl reprezintă şcoala. Educaţia se realizează cel mai 

ales prin activităţile comune în care elevii învaţă unii de la alţii, dar şi prin alte forme.  

Un elev care nu ştie sau nu poate să înveţe este nevoit să repete clasa. Prin repetarea unei 

clase se constată că un elev are mai puţine şanse să urmeze o şcolarizare normală. În general, 

cei cu dificultăţi de învăţare provin din medii sociale şi culturale modeste (minorităţi, şomeri), 

aceştia nu pot fi ajutaţi din punct de vedere şcolar de părinţii lor. 

Întrebarea pe care un învăţător o pune în momentul în care întâlneşte în clasă copii cu 

dificultăţi de învăţare şi care doreşte să amelioreze această dificultate este: Cum să organizez o 

clasă de elevi astfel încât să obţin rezultatele dorite? 

Planul de intervenţie educaţională este structurat în trei etape organizate în timp. 

a) faza preactivă, de anticipare – este faza în care cadrul didactic, pe baza informaţiilor 

culese în legătură cu dificultăţile de învăţare ale elevului, proiectează şi anticipează secvenţele 

de predare – învăţare şi strategiile de intervenţie; 

Obiective:  identificarea dificultăţilor de învăţare transversale; identificarea dificultăţilor 

de învăţare circumscrise disciplinelor de studiu; stabilirea domeniului/domeniilor în care se va 
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realiza intervenţia; identificarea claselor situaţionale, respectiv a claselor de situaţii didactice, 

adidactice şi nondidactice în care elevul va putea utiliza conţinuturile. 

b) faza interactivă, de derulare a intervenţiei – faza în care cadrul didactic plasează elevii 

în situaţii pertinente în raport cu obiectul de învăţare, respectiv cu dificultăţile de învăţare cu 

care se confruntă, promovează interacţiunile şi relaţiile de cooperare dintre elevi, dintre elevi şi 

el, precum şi dintre elevi şi alte resurse umane dintre contexte neformale şi informale; 

Obiective:  crearea unui spaţiu de dialog complex între resursele umane implicate (elev, 

cadrul didactic, alte persoane) şi obiectul învăţării, prin intermediul cooperării; punerea în 

relaţie a personalităţii elevului cu personalitatea cadrului didactic, cu personalitatea celor din 

mediul de viaţă al elevului şi cu dificultăţile de învăţare ale acestuia;  stabilirea echilibrelor 

necesare între: cunoştere şi cunoştiinţele elevului; curriculum predat şi curriculum învăţat;  

cogniţie şi metacogniţie; implicit şi explicit;. 

c) faza postactivă, de retur/ de retroacţiune asupra intervenţiei – faza în care cadrul 

didactic analizează efectele intervenţiilor exercitate în contextele formale, neformale şi 

informale, atât pentru elev, cât şi pentru el însuşi. 

Obiective: exersarea practicilor reflexive penttru explicitarea demersurilor elevului, din 

perspectivă cognitivă şi metacognitivă; evaluarea eficienţei strategiilor de intervenţie 

experimentate prin culegere de date din contexte formale, neformale şi informale şi prin 

compararea lor cu criteriile minimale prestabilite; proiectarea de strategii de reglare a 

demersurilor didactice în vederea ameliorării procesului de înlăturare a dificultăţilor de învăţare 

ale elevului. 

Studiu de caz 

Prezentarea cazului şi a problemei sale 

Eleva C.N.A. s-a născut în data de 25.03.2010, în Luduş. Locuieşte împreună cu familia 

în localitatea Cipăieni. Familia este alcatuită din şapte membrii: tatăl, C.G., de 43 ani, muncitor 

zilier; mama, C.D., de 39 ani, casnică; fratele mai mare din partea tatălui, C.G., de 20 ani, 

lucrează ca muncitor necalificat în construcţii, în Cluj; fratele. C.D., de 17 ani şi sora, de 16 ani, 

care au terminat clasa a VIII-a, dar nu şi-au mai continuat studiile şi fratele, C.I., de 15 ani, care 

este elev în clasa a VIII-a. 

Situaţia financiară a familiei este modestă, venitul constând în sumele ocazionale aduse 

de tatăl, ajutorul social şi alocaţia copiilor.  

Eleva C.N.A. nu are un program fix, îşi petrece cea mai mare parte a timpului la joacă. 

Vine de cele mai multe ori la şcoală nepregătită şi întâmpină dificultăţi în activitatea de învăţare. 

2. Istoricul problemei  
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C.N.A. este mezina familiei. A fost înscrisă la Şcoala cu clasele I-VIII Cipăieni în anul 

şcolar 2016-2017. Pe parcursul celor trei ani  a manifestat lipsă de interes faţă de activitatea 

şcolară, obţinând rezultate mediocre.  

3. Evaluarea capacităţilor, resurselor, a nevoilor şi a caracteristicilor persoanei 

  Stilul de lucru este dezordonat, în salturi mari, cu lacune. Este un copil retras, execută 

sarcinile doar atunci când este solicitată, în rest este inactivă, absentă. 

4. Definirea problemei centrale şi a liniilor generale de lucru 

Lipsa supravegherii şi a ajutorului care ar trebui să vină din partea părinţilor a generat 

carenţe mari în procesul dezvoltării intelectuale a copilului. Motivaţia pentru învăţare este 

foarte scăzută. Nu reuşeşte să realizeze corelaţii între cunoştinţele asimilate. Volumul 

vocabularului este scăzut, datorită acestui fapt exprimarea este dificilă, uneori cu dezacorduri. 

Scrierea o realizează cu dificultate, mai cu seamă după dictare.  

5. Prezentarea obiectivelor, a planului de intervenţie şi a procesului de rezolvare a 

problemei  

Obiectivele planului de intervenţie personalizat au vizat  dezvoltarea capacităţii de 

comunicare, cultivarea interesului pentru activitatea şcolară şi dezvoltarea capacităţii de muncă 

independentă,  precum şi stimularea elevei de a-şi face temele şi de a o face conştientă de 

importanţa acestui lucru; conştientizarea familiei de importanţa pe care trebuie să o acorde 

evoluţiei copilului înaintea oricărei alte probleme. 

Program de intervenţie personalizat  

I.  Starea actuală a elevului: 

Sector de referinţă:Limbă şi comunicare:  

 ritmul de citire este foarte lent, întâmpină dificultăţi în formularea de enunţuri, precum şi 

în desprinderea mesajului unui text; exprimarea este greoaie, cu dezacorduri; volumul 

vocabularului redus; 

 ritmul de scriere este lent, chiar şi în cazul copierii; uneori sunt prezente inversiuni de 

litere, nu utilizează corect semnele de punctuaţie şi majuscula; de multe ori, în scrierea 

de mână foloseşte litere de tipar, nu- şi aminteşte cum se scrie de mână (ex: litera d şi b); 

Atitudinea personală:  

- ritm de lucru inconstant, cere ajutor atunci când nu poate rezolva o problemă de învăţare, 

slab interes pentru activitatea şcolară;  este interesată doar pentru acele activităţi pentru care are 

o bază de cunoştinţe sau priceperi; 

Socializarea:  

- s-a integrat destul de bine în colectiv, este sociabilă; 
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Deprinderi şcolare:  

- cunoaşte şi respectă, de cele mai multe ori regulile de conduită şcolară; lipseşte foarte 

des de la şcoală; are interes scăzut pentru activitatea şcolară, fără a crea însă probleme 

deosebite; 

Evaluarea realizată:  

Instrumente utilizate: 

- chestionare orale, observaţii curente, teste de evaluare , fişă de caracterizare 

psihopedagogică; 

Prezentare sintetică:  

- în urma examinărilor orale şi scrise am constatat că eleva C.N.A. şi-a insuşit la un nivel 

minim cunoştinţele cerute de curriculumul pentru învăţământul primar;  necesită îndrumare 

permanentă pe parcursul procesului instructiv-educativ; de multe ori este prezentă la activitate 

doar fizic; 

II.  Planificarea intervenţiei: 

Domeniul de intervenţie personalizată:  

Activitate şcolară: - limbă şi comunicare; 

Scopul:  Pe parcursul activităţii din program, se va urmări ca: eleva  să citească corect şi 

conştient, să scrie corect. 

Obiective specifice:  efectuarea unei game variate de exerciţii prin intermediul unor 

activităţi simple, accesibile şi în ritm propriu, utilizarea activităţilor propuse a cât mai multor 

canale de recepţie: tactil, kinestezic, văz, auz etc, stabilirea potenţialului psihic de învăţare, a 

ritmului propriu de achiziţie, prin observarea zilnică a comportamentului acestuia. 

Strategia:  Componenţe ţintă: senzoriale, intelectuale, motivaţionale; 

Sarcini concrete în timp:în perioada desfăşurării programului , eleva va primi sarcini, care 

vizează formarea capacităţilor de citire corectă, de scriere;           

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observaţia, munca 

independentă, jocul de rol. 

Exemple:  jocuri de scriere: Cine scrie mai frumos? jocuri de recunoaştere a greşerilor de 

exprimare a interlocutorului, exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt. 

Mijloace: manuale, jetoane, fişe de muncă independentă, planşe, jocuri didactice. 

Factori de risc: - interni: ritmul foarte lent de lucru, lipsa deprinderilor de muncă 

independentă,dezinteres faţă de activitate. 

                          - externi: - lipsă de interes pentru activitatea şcolară manifestată de  eleva 

în cauză.  
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III.  Evoluţia cazului 

Creşterea  performanţelor şcolare  a elevei este asociată cu intensificarea implicării în 

activităţi, managementul mai eficient al timpului, creşterea calităţii şi nivelul interacţiunilor 

sociale.  

Concluzii  

E bine de ştiut faptul că fiecare copil este unic şi are valoarea sa, indiferent de problemele 

pe care le are în procesul de învăţare şcolară şi trebuie sprijinit să-şi găsească un loc între ceilalţi 

membrii ai societăţii. Aşa cum fiecare copil este unic, şi procesul de învăţare este unic pentru 

fiecare elev, în funcţie de stilul, ritmul, caracteristicile şi particularităţile sale, de aptitudinile, 

aşteptările şi experienţa sa anterioară.Ţinându-se cont de aceste aspecte trebuie oferite anumite 

servicii educaţionale de sprijin care să cuprindă activităţi de învăţatre individualizată, activităţi 

de evaluare şi adaptare curriculară şi activităţi de intervenţie recuperatorie individualizată. 

 Depistarea şi diagnosticarea timpurie a întârzierilor de la traseul obişnuit al dezvoltării 

copilului, poate duce la prevenirea cu succes a acestor dificultăţi. Membrii echipei de 

intervenţie trebuie să colaboreze în scopul cunoaşterii fiecărui caz în parte, al stabilirii măsurilor 

de recuperare şi integrare în colectiv. Pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor propuse, un 

rol deosebit îl are familia care ar trebui să se implice în educarea propriului copil.  

Ţinând seama de faptul că integrarea socială este pregătită si condiţionată de integrarea 

şcolară, noi ca  dascăli avem obligaţia de a oferi fiecărui copil şansa ca după absolvirea şcolii 

să poată participa activ la viaţa socială. 
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1.43. Tehnici și metode de lucru cu copiii cu CES - devieri comportamentale 

 

Profesor Apîntei Maria-Cristina 

Colegiul Tehnologic ,,Spiru Haret” Piatra Neamț, jud. Neamț 

 

„Copilul trebuie învăţat să-şi folosească ochii, nu numai pentru a vedea, dar şi pentru a 

privi; urechile , nu numai pentru a auzi, dar şi pentru a asculta cu atenţie; mâinile, nu numai 

pentru a apuca obiectele, ci şi pentru a pipăi şi a le simţi". ( Lowenfeld) 

  

Universul copiilor e universul poveştilor, al jocului, al inocenţei, e universul plin de culori 

frumoase, e universul florilor şi al speranţei. În universul copiilor totul e posibil, pentru că 

fiecare copil se visează un înger care îndeplineşte dorinţele frumoase ale tuturor. 

Fiecare copil are în mâinile sale o baghetă fermecată cu care vrea să transforme lumea în 

care trăieşte într-o lume mai bună, într-o lume în care toate visele frumoase pot prinde aripi de 

înger şi pot deveni realizabile. 

Copiii se bucură de lucrurile frumoase care ne înconjoară, se bucură de zborul păsărilor, 

se bucură de mirosul florilor, de jocul de culori de pe aripile fluturilor, se bucură de o jucărie 

dăruită de bunicii sau părinţii lor, maşina jucărie se transformă într-una reală în mâinile lor, 

avionul jucărie îi plimbă printre norii plini de stele. Pentru copii, nu lucrurile materiale au 

valoare, ci lucrurile simple, care aduc bucurie atunci când sunt dăruite cu tot sufletul. Copiii 

vor să molipsească pe cei din jur cu inocenţa lor, dar din păcate e din ce în ce mai greu acest 

lucru, într-o lume plină de egoism şi răutate. 

Ei ar vrea ca a lor copilărie să fie o armă puternică împotriva tuturor relelor din acest 

univers. Vor să folosească copilăria lor inocentă pentru a aduce doar bucurie în sufletele 

oamenilor, doar zâmbete pe chipul tuturor, doar speranţe şi fericire în casele semenilor lor. Ei 

vor ca zâna copilăriei sau îngerul copilăriei să folosească o baghetă fermecată pentru a învinge 

răul care prinde teren în această lume, vor să învingă acest balaur al răului cu numeroase capete, 

pentru ca doar iubirea, pacea şi bunătatea să domnească pe pământ. 

Copiii vor să trăiască într-o lume fericită, într-un univers al armoniei şi iubirii, pentru ei 

nimic nu e imposibil! 

Să nu le distrugem, noi cei maturi, inocenta universului lor! Suntem datori să reclădim o 

lume a speranţei, a zâmbetului curat, a păcii, a visurilor frumoase şi îndrăzneţe, suntem datori 

să nu aducem să domnească în Paradisul copilăriei: răutatea, pesimismul, tristeţea, egoismul, 
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invidia, mîndria, nedreptatea, minciuna, etc. E nedrept să molipsim cu răutatea noastră lumea 

copilăriei, e nedrept să distrugem tot ce e frumos şi pur pe acest pământ! 

Copiii cu CES fac parte din societatea noastră, aceştia mai mult decât ceilalţi copii au 

nevoie de o permanentă socializare şi colaborare cu alţi copii pentru asigurarea integrării sociale 

a lor. Prin contactul direct cu elevii din alte instituţii şcolare şi prin participarea alături de ei la 

diverse activităţi se realizează diminuarea izolării şi înlăturarea, în mare măsură, a tendinţelor 

de agresivitate, contribuind la îmbunătăţirea modului lor de viaţă. Tendinţa de a crea şi sprijini 

cadrul necesar integrării sociale şi societale a copiilor cu dizabilităţi este cu cât mai activă, cu 

atât mai eficientă, argumentul suprem constituindu-l beneficiile psihosociale ale incluziunii, 

aceasta facilitând asumarea de roluri sociale proprii în comunitate şi stabilirea de relaţii sociale. 

Crearea unor parteneriate între şcoală, familie şi comunitate dar şi între diverse instituţii şcolare, 

presupune succesul elevilor la şcoală şi mai târziu în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi 

membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor 

o comunitate de suport care începe să funcţioneze. 

„Unde-s mulţi, puterea creşte” spune învăţătura populară şi numai prin unirea efortului 

părinţilor, cadrelor didactice, a şcolii şi a comunităţii se poate face o mai bună integrare a 

copiilor cu CES. 

J. Thurston, J. Feldhusen şi J. Benning enumeră 24 de factori ai mediului familial care 

induc comportamentul deviant, în urma unor cercetări făcute în  S. U. A. Aceşti factori sunt 

semnificativi şi pentru România. Iată câţiva dintre ei: 

- Regulile tatălui sunt prea lejere sau prea stricte sau lipsite de coerenţă; 

- Indiferenţa sau ostilitatea părinţilor faţă de copii; 

- Părinţii au serviciile total diferite şi, în general, au prea puţine lucruri în comun; 

- Părinţii nu vorbesc între ei despre copii şi despre problemele lor; 

- Părinţii nu se iubesc, sunt reci unul cu celălalt; 

- Părinţii îi dezaprobă pe copii mai mult decât îi încurajează; 

- Mamele nu sunt fericite în mediul în care trăiesc; 

- Copiii sunt pedepsiţi de părinţi pentru absolut orice greşeală; 

- Părinţii lasă pe prietenii copiilor lor să aibă o influenţă hotărâtoare asupra acestora, 

pentru a-şi masca dezinteresul; 

- Părinţii îşi petrec timpul lor liber în mod negativ. 

Anxietatea - provocată şi de profesor, dacă acesta are obiceiul să judece elevul în faţa 

colegilor etc. 
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Modul de manifestare al profesorului - Există mai multe atitudini inadecvate ale 

profesorului, care pot crea probleme de disciplină. Şi anume: 

- asuprirea elevilor; 

- ignorarea lor dispreţuitoare; 

- evaluarea constant negativă a elevilor. 

Asemenea profesori ajung adesea să fie bătuţi de elevi. Studiile britanice recomandă 

profesorului modern să fie o personalitate pozitivă, care să dispună de metode de predare 

eficace, să stabilească şi să menţină standarde comportamentale coerente; care să fie sprijinit 

de directorul şcolii / liceului pentru măsurile disciplinare pe care le ia; să aplice standardele de 

comportament tuturor elevilor, cu consecvenţă. În plus, profesorul modern are nevoie de 

sprijinul părinţilor elevilor, de cunoştinţe psihologice solide şi de intuiţie psiho-pedagogică, 

pentru a putea diagnostica şi trata comportamentele inadecvate; de influenţa pozitivă a 

directorului, de impunerea unor măsuri stricte de respectare a disciplinei. 

Devierile de comportament ale elevilor au fost clasificate în funcţie de mai mulţi 

factori. D. Ozunu a alcătuit următoarea clasificare: 

a. Devieri de comportament care ţin de constituţia psihopatoidă - A copiilor care aparţin 

tipurilor de perverşi, schizoizi, cicloizi, epileptoizi sau a combinaţiilor acestor tipuri. 

Manifestările lor au cauză organică şi sunt greu de tratat. Se recunosc după: lipsă de afectivitate 

sau hiperactivitate, autism, amoralitate sau labilitate morală accentuată, minciună, atitudini 

obscene, tendinţe de a se constitui în bande etc. 

b. Devieri de comportament ce ţin de modificările structurii neuropsihice - Acestea sunt 

datorate unor traumatisme cranio-cerebrale, unor boli infecţioase etc. Se manifestă prin: 

nelinişte motorie, labilitate psihică, negativism, isterie, refuz al sarcinilor de lucru, tendinţe de 

chiul, vagabondaj, minciună ş.a. Sunt rare şi parţial educabile. 

c. Devieri de comportament datorate schimbărilor negative din mediul fizic şi social - 

Din cauza carenţelor mediului familial, a influenţelor negative ale prietenilor etc. 

d. Devieri de comportament ce ţin de schimbările patologice produse şi în cazul 

individului, şi al mediului - Sunt greu recuperabile. 

În funcţie de sfera psihicului predominant afectată, devierile de comportament se pot 

localiza astfel: 

 în sfera relaţională - Copiii care refuză comunicarea, fiind egoişti, capricioşi, respinşi 

de colectiv. Aceşti copii fie sunt prea răsfăţaţi în familie, fie sunt neglijaţi afectiv în 

familie. Ei afişează o atitudine pesimistă sau criticistă. 
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 în sfera afectivităţii - Copiii irascibili sau total pasivi. De obicei, ei au suferit traume 

psihice. 

 în sfera dezvoltării intelectuale - Copiii ostili învăţăturii, fără curiozitate pentru nou, cu 

retard intelectual şi cu ritm lent de evoluţie. Ei au dese conflicte cu părinţii, din aceste 

cauze, dar şi cu profesorii şi colegii; obişnuiesc să chiulească, să mintă, să fure, să 

consume alcool şi droguri. 

 în sfera voliţională - Copilul încăpăţânat, capricios, indisciplinat, dezordonat etc. Sunt 

urmări ale tutelării excesive sau ale nesupravegherii copilului. 

Tulburările de comportament pot fi uşoare (de gradul I), mijlocii (de gradul II) sau grave 

(de gradul III). Profesorii se confruntă, de obicei, cu tulburări de conduită uşoare, care nu intră 

sub incidenţa juridicului, dar în ultimul timp s-au răspândit şi abaterile severe de conduită, care 

se vindecă mult mai greu, ca: furtul repetat, vagabondajul, actele de tâlhărie, consumul 

sistematic de alcool, de droguri, prostituţia ş.a. Preocuparea psiho-pedagogilor de azi e în 

primul rând de a preveni devierile de comportament, lucru mai eficient decât terapia lor. Pentru 

a preveni, profesorul are nevoie de cunoaşterea elevilor, a mediilor lor familiale (spre exemplu, 

pentru a depista din timp copiii orfani, pe cei abandonaţi, pe cei cu părinţi despărţiţi, pe cei cu 

afecţiuni neuropsihice etc.), pentru a putea lua o serie de măsuri. 

De asemenea, el trebuie să anticipeze situaţiile de inadaptare şi să le remedieze din timp. 

Iar dacă s-au manifestat comportamente de inadaptare şcolară, trebuie luate măsuri ca să nu se 

repete. Măsurile posibile sunt următoarele: 

- socioterapia şi psihoterapia familiei; 

- plasarea elevului în situaţii interpersonale pozitive; 

- consilierea spre alegerea unei profesii care să nu fie în dezacord cu aptitudinile sau 

interesele elevilor; 

- dacă e cazul, trimitere spre examen neuropsihiatric şi endocrinologic; 

- popularizarea legislaţiei penale, cu rol profilactic în inducerea autocenzurii 

comportamentale. 

În primul rând, este nevoie de relaţii adecvate, echilibrate între elevi şi cadrele didactice. 

Este importantă optimizarea comunicării dintre profesor - elev, profesor (diriginte) - familie, 

îndrumarea elevilor spre asistenţă psiho-pedagogică şi medicală. Părinţii trebuie atraşi ca 

parteneri în prevenirea devierilor de comportament ale copiilor lor, prin dezvoltarea încrederii 

în posibilităţile acestora, în autocontrolul pe care ei şi-l pot manifesta, în trăsăturile lor pozitive.  

Elevul nu e un simplu „obiect" ce poate fi manipulat la bunul plac al profesorilor, ci este 

o persoană, sensibilă la influenţele exterioare. Trebuie ţinut cont, în plus, şi de vârsta elevului. 
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Perioada cu frecvenţă maximă de manifestare a conduitelor deviate este de la 10 - 11 la 14 - 15 

ani, pubertatea. În această etapă crizele de personalitate nu trebuie să îngrijoreze, decât dacă 

sunt prelungite. 

Trebuie să se aleagă sarcini de lucru pe cât posibil în acord cu interesele şi aptitudinile 

reale ale elevilor şi să se elaboreze metode şi procedee formative şi diagnostice, încât elevul să 

se poată autocunoaşte, autoevalua, învăţa creativ. 

În mod concret, în sala de clasă profesorul poate recurge la strategii diverse, pentru a evita 

sau a rezolva situaţiile conflictuale rezultate din comportamentele deviante ale elevilor. 

După Saunders, acestea sunt: 

A. Strategii de evitare - Profesorul e tolerant, glumeşte, pentru a evita conflictul; se 

preface, eventual, că e bolnav. Aceste strategii nu pot fi folosite des, căci profesorul îşi va pierde 

credibilitatea. Ele sunt utilizate curent de profesorii din Occident, care sunt supuşi permanent 

perspectivei conflictului. Ele sunt doar o soluţie de moment, nu întotdeauna cea mai bună. 

B. Strategii de diminuare - Prin acţiuni de amânare, răspunsuri tangenţiale, care ignoră 

sursele principale de conflict, în mod deliberat. Nici aceste strategii nu rezolvă conflictul. 

C. Strategii de confruntare - Ele sunt: de putere sau de negociere. Cele de putere se 

ghidează după principiul „Divide et impera" („fragmentează şi stăpâneşte"), adică împărţirea 

grupului de elevi angajaţi în conflict sau a situaţiei conflictuale.  Sau se fac ameninţări care nu 

vor fi puse niciodată în practică. De asemenea, se pot promite recompense sau să se facă apel 

la tradiţia şcolii. 

Saunders, Watkins şi Wagner dau şi câteva sfaturi generale, în privinţa unor situaţii 

conflictuale la clasă: 

- Evitaţi confruntarea cu elevii în faţa clasei, căci ei pot câştiga astfel noi aderenţi; 

- Evitaţi orice ameninţare, mai ales pe cele care pot fi percepute ca fizice; 

- Optaţi pentru alternativa care dă câştig de cauză şi profesorului, şi elevilor; 

- Sfătuiţi elevul să vă descrie percepţia sa asupra stării conflictuale, dar şi dumneavoastră 

explicaţi-i propria percepţie asupra stării conflictuale respective. 

Trebuie să ţinem seama că nicio altă etapă a vieţii nu cere mai multă înţelegere şi afecţiune 

din partea adulţilor decât cea a adolescenţei (14 - 18/20 ani). Deşi ieşirea din conformismul 

infantil îmbracă forma multor stridenţe, excentricităţi, nesupuneri, cu timpul adolescentul va 

realiza penibilul situaţiei şi faptul că doar integrarea e calea de emancipare şi valorizare. 

Să-l ajutăm, pentru aceasta, orientându-l spre un ideal în viaţă, nu numai profesional, ci 

şi un ţel duhovnicesc, spre împlinirea lui sufletească. Educaţia religioasă poate ajuta foarte mult 

spre aplanarea acestor comportamente deviante, supărătoare. 
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1.44. Metode activ-participative utilizate în educarea elevilor cu CES 

 

Profesor psihopedagog Iuga Mihaela,  

Profesor psihopedagog Simion-Blândă Elena, 

Profesor psihopedagogie specială Dobre Cristina,  

Școala Gimnazială Specială nr. 2, București 

 

Metodele și tehnicile activ- participative acţionează asupra modului de gândire şi de 

manifestare a elevului. Prin aplicarea lor se exercită capacitatea de a selecta informaţii, de a 

comunica idei, de a forma deprinderi, comportamente de învăţare necesare în mediul 

educațional și social. 

Folosind metode și tehnici activ- participative se creează o atmosferă de lucru prietenoasă 

bazată pe colaborare, încredere; ritmul de lucru este dinamic și susținut; elevul devine propriul 

său formator, descoperă o nouă experiență, capacități individuale și de grup. 

Aceste metode și tehnici pot influența și facilita însușirea unor noțiuni noi într-o formă 

nouă și atractivă, dar pot de asemenea să ducă la creșterea randamentul școlar. 

Metodele şi tehnicile active-participative îi determină pe elevi să se implice activ în 

redescoperirea cunoştinţelor, să analizeze, să compare, să argumenteze, să rezolve situaţii 

problematice. 

În practica instructiv-educativă la elevii cu CES, metodelor activ-participative trebuie 

adaptate disciplinei, obiectivelor operaționale și conținutului educațional specific 

învățământului special. 

Folosind metode și tehnici activ- participative în cadrul activităților cu elevii cu CES, am 

urmărit stimularea interesului pentru cunoaștere, facilitarea interacțiunii cu realitatea 

înconjurătoare, îmbunătățirea comunicării și a lucrului în echipă prin colaborare sau sprijin 

reciproc în realizarea sarcinilor de lucru. 

Ca urmare a utilizării metodelor și tehnicilor activ- participative în cadrul activităților cu 

elevii cu CES, am obținut un grad mai mare de participare și implicare a elevilor, o mai bună 

disponibilitate în a se accepta unii pe alții, în a lua decizii și a exprima opinii. 

În cadrul unei activități de Consiliere și orientare desfășurată cu elevii clasei a VIII-a din 

Școala Gimnazială Specială nr. 2, București am selectat și adaptat metoda ciorchinelui și 

tehnica 3-2-1. 
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Metoda ciorchinelui a fost utilizată pe parcursul secvenței de dirijare a învățării datorită 

faptului ca este o metodă grafică neliniară, flexibilă, acceptată și însușită de elevi cu TSA din 

colectivul clasei și care stimulează capacitățile cognitive de identificare, definire, interpretare, 

formulare, clasificare. 

Datorită caracterului constatativ și de feedback, tehnica 3-2-1 a fost introdusă după 

secvența de dirijare a învățării. Această tehnica poate fi considerată drept o bună modalitatea 

de autoevaluare cu efecte formative în planul învăţării realizate în clasă dar și un instrument al 

evaluării continue, formative şi formatoare, ale cărei funcţii principale sunt de îndrumare şi de 

sprijinire continuă a elevilor cu CES. 

Pentru exemplificare, vom prezenta Proiectul didactic elaborat pentru clasa a VIII-a, la 

disciplina Consiliere și orientare, având ca subiect ,,Persoane diferite, valori comune - 

respectul”. 

Tipul lecției: Transmitere de valori, formare de atitudini 

Obiectiv cadru: Cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale societății. 

Obiectiv de referinţă: Educarea unor trăsături de caracter. 

Obiective operaţionale: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:  

Cognitive: OC1. Să redea în cuvinte proprii mesajul transmis prin text și imagine; 

OC2. Să identifice persoanele față de care trebuie să manifeste respect; 

OC3. Să identifice formele de manifestare a respectului. 

Afective: OA4. Să exprime trăirile afective în manieră proprie; 

OA5. Să manifeste o atitudine pozitivă în comunicare pe parcursul lecției; 

OA6. Să participe activ la realizarea sarcinilor. 

Psihomotorii: OP7. Să se încadreze în spațiul dat al tricoului folosind corespunzător 

materialele de lucru. 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: dialogul dirijat, observarea dirijată, explicația, metoda ciorchinelui, 

jocul de rol, tehnica 3-2-1, munca independentă/sprijin. 

Resurse didactice: ecusoane, ppt tematic, SMART (tablă interactivă, videoproiector, 

laptop), planșe ce compun titlul și ciorchinele, fișe pentru jocul de rol, jetoane pentru tehnica 

3-2-1, tricouri, carioci. 

Resurse umane: colectivul de elevi ai clasei a VIII-a din Școala Gimnazială Specială nr. 

2; elevi voluntari din Colegiul Național Bilingv "George Coșbuc" 

Resurse temporale: 45 min. 
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Resurse informaționale: Programa şcolară pentru Dirigenție, clasele I-X, deficiențe 

mintale severe, profunde/asociate – 2008, www.didactic.ro 

 

SCENARIUL DEȘFĂSURĂRII ACTIVITĂȚII DIDACTICE 

 

 

Nr. 

crt

. 

 

Etapele 

lecției 

 

Ob. 

opera- 

ționale 

 

Conținutul 

lecției 

Strategii didactice  

Itemi de 

evaluare 
Metode și 

procedee 

Resurse didactice 

Materiale Umane 

 

1. 

 

 

Momen

-tul 

organi-

zatoric 

 

Se asigură condițiile optime desfășurării activității didactice 

Elevii sunt îndrumați să observe că sunt locuri neocupate în clasă. Sunt 

solicitați să-și exprime părerea despre acest aspect. 

 

2. 

 

Capta-

rea 

atenției 

 

  

  În sala de clasă 

sunt invitați 

elevii voluntari. 

 

Dialogul 

dirijat 

 

 

Ecusoane  

 

 

Colecti-

vul 

clasei 

Elevii 

volunta

ri 

 

 

3. 

 

Reactu-

alizarea 

cunoș-

tințelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC1 

OA4 

OA5 

OA6 

 

OC1 

OA4 

OA5 

OA6 

 

  Profesorul 

explică elevilor 

clasei motivul 

pentru care au 

fost invitați la 

lecție elevii 

voluntari. 

 

  Pornind de la 

textele afișate pe 

ecran, elevii 

sunt solicitați să 

desprindă 

mesajul 

acestora. 

 
  Profesorul 

solicită elevii 

clasei, pe rând, 

să citească 

textele de pe 

ecran și să 

răspundă la 

întrebarea Ce a 

uitat să spună 

Alexandru? apoi 

 

Dialogul 

dirijat 

 

 

 

Explicaţia 

Dialogul 

dirijat 

 

 

Explicaţia 

Dialogul 

dirijat 

 

 

 

 

 

 

 

Ppt 

tematic 

SMART 

 

 

 

Ppt 

tematic 

SMART 

 

 

Colecti-

vul 

clasei 

Elevii 

volunta

ri 

 

Colecti-

vul 

clasei 

 

 

 

Colecti-

vul 

clasei 
 

 

 

 

 

 

 

 

Probă 

orală: 

răspuns 

la 

întrebări 

 

 

Probă 

orală: 

comple-

tarea 
textelor 
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să desprindă 

mesajul. 

 

4. 

 

Anunța

-rea 

subiec-

tului și 

a 

obiecti-

velor  

  

  Profesorul 

solicită un elev 

să ordoneze 

crescător planșe 

cu numere de la 

1 la 5, să 

întoarcă planșele 

în ordinea 

stabilită, să 

expună pe tablă 

fiecare planșă și 

astfel se 

descoperă titlul 

lecției 

“Persoane 

diferite, valori 

comune: 

respectul” 
 

  Se discută titlul 

și se enumeră în 

mod explicit 

obiectivele 

 

Explicaţia 

 

Planșe cu 

litere și 

cifre 

 

Colecti-

vul 

clasei 

 

Probă 

practică: 

ordonare

a  

planșelor 

în 

ordinea 

stabilită 

 

5. 

 

Dirija-

rea 

învățări

i 

 

 

 

 

OC1 

OA4 

OA5 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC2 

OA4 
OA5 

OA6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Profesorul 

definește 

noțiunea de 

respect; elevii 

clasei sunt 

solicitați să 

răspundă la 

întrebări pe baza 

textului dat. 

 

 

  Profesorul 

solicită elevii 
voluntari, pe 

rând, să citească 

textele de pe 

ecran. 

 

  Elevii clasei 

sunt solicitați să 

asocieze 

acțiunile din 

texte cu 

persoanele față 

 

Explicaţia 

Dialogul 

dirijat  

Metoda 

ciorchine- 

lui 

 

Explicaţia 

 

 

 

Explicaţia 

Dialogul 
dirijat 

Metoda 

ciorchine-

lui 

 

 

Dialogul 

dirijat 

 

 

 

 

Ppt 

tematic 

SMART 

 

 

 

 

 

Ppt 

tematic 

SMART 

 

 
Planșe ce 

compun 

schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colecti-

vul 

clasei 

 

 

 

 

 

Elevii 

volunta

ri 

 

 
Colecti-

vul 

clasei 

 

 

 

 

 

 

 

Probă 

orală: 

răspuns 

la 

întrebări 

 

 

 

 

 

 

 

 
Probă 

orală: 

asocierea 

acțiunii 

cu 

persoana 

și 

completa

-rea 

schemei 

cu 
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OC3 

OA4 

OA5 

OA6 

 

 

 

de care se 

manifestă 

respect și  să 

completeze 

schema cu 

informațiile noi. 

 

 

  Folosind 

exemple din 

propria 

experiență, 

elevii voluntari 

sunt solicitați să 

descrie forme de 

manifestare a 

respectului. 

 

  Îndrumați de 

profesor vor 

dramatiza 

situații concrete 

de viață; elevii 

clasei sunt 

sprijiniți să 

identifice forme 

de manifestare a 

respectului în 

jocurile de rol 

dramatizate de 

elevii voluntari. 

 

Jocul de 

rol 

Explicaţia 

Dialogul 

dirijat 

Metoda 

ciorchine-

lui 

 

 

 

Fișe cu 

jocurile de 

rol 

Planșe ce 

compun 

schema 

 

Elevii 

volunta

ri 

 

 

 

 

Colecti-

vul 

clasei 

Elevii 

volunta

ri 

 

 

planșele 

potrivite 

 

 

 

 

 

 

Probă 

orală: 

identifica

rea 

formelor 

de 

manifest

are a 

respectul

ui 

Probă 

practică: 

completa

rea 

schemei 

cu 

planșele 

potrivite 

 

6. 

 

 

Feed-

back-ul 

 

 

OC2 

OC3 

OA5 

OA6 

 

  Profesorul 

solicită elevii să 

răspundă oral la 

întrebările din 

jetoane. 

 

Explicaţia 

Tehnica 

3-2-1 

 

 

Jetoane 

pentru 

tehnica 

3-2-1 

 

Colecti-

vul 

clasei 

Elevii 

volunta

ri 

 

Probă 

orală: 

răspuns 

la 

întrebări 

 

 

7 
 

 

Evalu-
area 

 

 

OP7 

 

  Elevii vor fi 
încurajați de 

profesor să 

aleagă 

trăsătura/valoare

a ce îi reprezintă 

și sunt sprijiniți 

de voluntari să o 

scrie pe un 

tricou pe care îl 

vor îmbrăca. 

 

 

Explicația 
 

 

Jetoane 
Tricouri 

Carioci 

 

 

Colecti-
vul 

clasei 

Elevii 

volunta

ri 

 

 

Probă 
practică: 

scrierea 

tricourilo

r 
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  Profesorul 

invită elevii în 

fața clasei 

pentru a citi 

mesajele de pe 

tricouri. 

 

8. 

 

Încheie

-rea 

activită

-ții 

 

  Se fac aprecieri asupra comportamentului manifestat pe parcursul lecției și 

se face fotografia de grup. 

  Se multumește elevilor voluntari pentru participare. 

 

 

Bibliografie:  

Alois, Gherguț, (2016). Educția incluzivă și pedagogia diversității, Editura Polirom, Iași. 

Alios, Gherguț, (2001). Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale, Editura 

Polirom, Iași. 

Oprea Crenguta, (2006). Strategii didactice interactive – repere teoretice și practice, 

Editura Didactică și Pedagogică, București. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 204  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

1.45. Promovarea creativității și capacitatea de inovare în activitatea 

desfășurată cu elevii cu CES 

 

Profesor Mărginean Cornelia Letiția 

Profesor Sevestrean Ana-Gabriela 

Liceul Tehnologic ,,Timotei Cipariu” Blaj, jud. Alba 

 

Prezentarea materialului de față, face referire la experiența profesională și poate fi un 

raport de   analiză legat de impactul pe care îl are sportul în viața elevilor din învățământul 

special  și de ce nu  și în viața noastră.Vom porni  de la intrebarea: Ce reprezintă sportul pentru 

fiecare dintre noi? 

Pentru unii dintre noi poate să reprezinte performanță, pentru unii modalitate de a petrece 

timpul liber, iar pentru alții mijloc de a menține un corp sănătos și armonios dezvoltat. 

Însă pentru persoanele cu dizabilități,  sportul reprezintă mult mai mult. Pe lângă toate 

acestea,  reprezintă incluziune, valorizare și distracție și vorbim aici de acea distracție care ți-o 

oferă libertatea de mișcare, iar când vorbim de libertatea mișcării, putem vorbi de creativitate. 

Atunci când vorbim despre sport, trebuie să înțelegem de la început că ne referim la 

sportul de performanță (competițional) și sportul de masă. Urmărind aceste două laturi ale 

sportului, putem să spunem că acesta este o resursă educațională deschisă  care iți  oferă câmp 

propice pentru dezvoltarea  creativității, inovării  și valorizării. 

Vorbind despre  sportul de performanță  sau activitățile competiționale la  persoane cu 

dizabilități, vorbim automat de sport sau competiții adaptate, care  utilizează structuri motrice, 

reguli specifice, condiții materiale și organizatorice modificate și adecvate cerințelor proprii 

diferitelor tipuri de deficiențe (Dragnea & Mate-Teodorescu, 2002). Latura competițională a 

sportului, este  latura ce oferă persoanelor cu dizabilități  posibilitatea de integrare. În sensul 

cel mai general, integrarea presupune trecerea, transferul unei persoane dintr-un mediu mai 

mult sau mai puțin separat (segregat) într-un mediu obișnuit (sau cât mai apropiat de acesta). 

Integrarea o putem astfel  defini ca un ansamblu de măsuri care se aplică diverselor categorii 

de populație și urmărește înlăturarea segregării sub toate formele. 

Persoanele cu dizabilități, trebuie văzute ca o diversitate si diferențiere umană pentru că, 

integrarea lor, implică o continuă transformare și restructurare a potențialului, a însușirilor și a 

deprinderilor, la fel ca și la ceilalți copii. Pe lângă toate acestea  faptul că, participând la aceste 
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competiții ei urcă pe podium, primesc medalii, diplome, îi ajută să se valorizeze, să simtă că 

sunt importanți și apreciați de ceilalți. 

În acest sens, la nivelul școlii noastre au fost inițiate și se derulează de câțiva ani, proiecte 

sportive cu un impact ridicat la nivel local, județean și regional. Amintim ,,Cupa Copilăriei” și 

,,Cupa Timotei Cipariu”. Tenisul de  masă e disciplina sportivă,  unde avem cele mai bune si 

mai multe rezultate, școala noastră fiind inițiatoarea si organizatoarea ,,Cupei Down la tenis de 

masă” aflată la a-V-a ediție. Partenerii  noștri în aceste competiții sunt  Inspectoratul Școlar 

Alba, Fundația Special Olympics, Direcția Județeană de Sport și Tineret Alba,  Centrul 

Educațional Raluca -Cluj Napoca, Centrul de Educație Incluzivă Simeria, Organizația Malteză 

Blaj, Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, CS Gimn Star, CSS Blaj. Pe lângă acestea, 

amintim competiții la care  elevii noștrii participă: fotbal unificat, înot (proba de mers în apă ) 

călărie, atletism, baschet –abilități individuale. 

Sub genericul „Alerg pentru persoanele cu Sindrom Down”, „Crosul Speranţei” Blaj și-a 

propus să vină în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi, în mod special al copiilor şi tinerilor cu 

sindromul Down din zona Blaj. Inițiatorii acestui proiect, sunt doi profesori iubitori de mișcare, 

Gaspar Arpad și Marius Iorga, care au strâns în jurul lor o echipă de proiect și voluntari devotați 

care au contribuit la reușita evenimentului. „Crosul Speranţei” Blaj este organizat de Asociaţia 

Culturală „Izvoarele” Blaj şi de Primăria Municipiului Blaj. 

Prima ediție desfășurată în 15 octombrie 2017 a avut un număr surprinzător de 

participanţi, 600 de persoane, dintre care 400 copii, peste aşteptările iniţiale ale organizatorilor. 

La cea de a doua  ediţie a „Crosului Speranţei”,  fiind înscriși  peste 800 de concurenți, din 

motive logistice, înscrierile încheindu-se  cu o zi înainte de data limită anunţată iniţial. În afara 

concurenţilor din zona Blaj, care  au constituit majoritatea participanţilor, la „Crosul Speranţei” 

Blaj, au participat  alergători din Mediaş, Cugir, Luduş, Baia Mare, Târgu Mureş, Cluj -Napoca, 

Alba Iulia, București, Hunedoara, Ocna Mureş, Turda, Timişoara şi Lupeni. Organizatorii au 

dorit să reunească la start toate categoriile de vârstă, astfel încât întreaga comunitate să fie 

prezentă la o acţiune ce urmăreşte şi implicarea civică. În acest sens, au existat şase categorii 

de concurs, două pentru adulţi şi patru pentru copii, între curse fiind programate tombole cu 

premii, festivităţile de premiere, unde au fost acordate şi diplome speciale. Au fost acordate 

premii pentru cel mai tânăr şi cel mai vârstnic alergător, pentru persoana care aduce cel mai 

mare număr de concurenţi, premii speciale pentru  cei 20 de copii cu sindromul Down din zona 

Blaj. ,,Crosul Speranţei Blaj” este un eveniment caritabil, care vizează promovarea stilului de 

viaţă echilibrat, atât în rândul copiilor, cât şi al adulţilor din Blaj şi din împrejurimi. O bună 

parte din fondurile strânse cu această ocazie (taxă de participare şi donaţii) a fost  folosită în 
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sprijinul copiilor şi tinerilor cu sindromul Down, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

Serviciului de Ajutor Maltez, Filiala Blaj. 

Proiectul „Fun Gimn” face parte din portofoliul de servicii oferit de Clubul Sportiv Gimn 

Star Blaj și este un program fitness desfășurat în parteneriat cu Asociația Serviciul de ajutor 

Maltez filiala Blaj, Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, Liceul Tehnologic 

,,Timotei Cipariu” Blaj și Clubul Sportiv Școlar Blaj, beneficiarii direcți fiind persoanele cu 

dizabilități și în mod special copiii cu sindrom Down. Obiectivul principal al acestui program  

este  integrarea  acestora   în societate prin intermediul activităților sportive și sensibilizarea 

opiniei publice cu privire la situația lor, rolul important avându-l aici, voluntarii. Aceaștia,  sunt 

elevi care provin de la Club Sportiv Gimn Star, Club Sportiv Școlar Blaj, elevi de la Instituțiile 

Școlare din Blaj, părinți, profesori membrii ai cluburilor sportive și de fitness din oraș și din 

afara acestuia. Elementul de noutate este că, în cadrul acestui proiect,elevii sunt antrenați de 

către voluntari  în concursuri  și activități sportiv-distractive. Finalitatea acestor activități , a 

fost  participarea în raport beneficiar-voluntar la Festivalul Internațional de Teatru ,,Praf de 

Stele” Timișoara, concurs ,,Miss- Mister Down”, ,,Christmas Dance”, Gala Sportivilor Blăjeni. 

Tot în cadrul proiectului Fun Gimn  cu ocazia zilelor aniversare ale persoanelor cu dizabilități 

(Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, Ziua internațională a persoanelor cu Sindrom 

Down), se desfășoară activități sportive și de recreere împreună cu voluntari-”Și eu sunt 

campion”, „Zumba Fitness Masterclass”, „Moș Crăciun dansează”. 

Tot prin intermediul  proiectului Fun Gimn o  să ating și ultima nuanță a titlului, 

creativitatea. Creativitatea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind 

un progres în planul social. Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar 

creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva 

deosebit. Şi cum noutatea nu se obţine cu uşurinţă, o altă componentă este voinţa, perseverenţa 

în a face numeroase încercări şi verificări. Insumând toate activitățile de mai sus, fiecare dintre 

acestea îți oferă cîmp propice pentru a crea, pentru a aduce ceva nou în viața elevilor dar și a 

profesorilor si a comunității. Vorbind de creativitate, ne punem întrebarea daca aceasta există 

și la persoanele cu dizabilități? 

Vom demonstra acest lucru printr-un exercițiu foarte simplu. Exercițiul se numește 

,,Touch control” și constă în atingerea segmentelor corporale indicate de către profesor. Elevii 

sunt grupați cîte doi față în față, având grijă ca aceștia să fie relativ egali ca înălțime. Prin unirea 

segmentelor corporale cei doi crează o imagine, o statuie, care de fiecare dată  ia altă formă. În 

cadrul orelor, am observat de multe ori că  după ce am „epuizat” comenzile, elevii au început 

să creeze singuri combinații pe care nu le-am arătat și nu au fost făcute în sală, reușind să creeze 
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imagini noi,desene corporale noi ceea ce mă determină să afirm că există creativitate la 

persoanele cu dizabilități în funcție de gradul deficienței și pe fondul unui bagaj motric asimilat 

în timp. 

Trecând peste ideile preconcepute că participarea persoanelor cu dizabilități la activități 

sportive ar trebui limitată, susținem ideea că acestea sunt vitale pentru evoluția, integrarea și 

creearea stării de bine la aceste persoane. 
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1.46. Exemple de bune practici pentru elevii diagnosticați cu tulburare de 

deficit de atenţie şi hiperactivitate 

 

Profesor învățământ primar Negri Corina, 

Școala Gimnazială Nr. 15 Brașov, jud. Brașov 

 

ADHD este o tulburare neuropsihică care afectează dezvoltarea normală a autocontrolului 

şi afectează activităţile de zi cu zi. Această tulburare afectează toate aspectele vieţii sociale ale 

persoanei, inclusiv relaţiile în cadrul familiei, la şcoală şi la joacă. ADHD inhibă respectarea 

regulilor şi împiedică integrarea socială. Tulburarea se manifestă printr-o serie de simptome 

cum ar fi dificultăţi de concentrare şi atenţie, incapacitatea de a controla impulsivitatea şi 

dificultatea de a menţine sub control nivelul activităţii fizice. Persoana suferindă de ADHD 

întâmpină dificultăţi de coordonare comportamentală în timp, de realizare a obiectivelor şi de 

conformare în raport cu aşteptările societăţii privind comportamentul. 

Pentru diagnosticarea ADHD, simptomele trebuie să se înscrie în categoriile: DEFICIT 

DE ATENŢIE – HIPERACTIVITATE – IMPULSIVITATE. Trebuie să existe cel puţin şase 

simptome de DEFICIT DE ATENŢIE manifeste pe o perioadă de minim şase luni, în cel puţin 

două contexte sociale, şi cel puţin şase simptome de HIPERACTIVITATE şi 

IMPULSIVITATE luate împreună. Simptomele trebuie să apară înainte de vârsta de 7 ani. 

Această tulburare se datorează cel mai probabil unei combinaţii de factori. În prezent nu 

există dovezi că factorii de mediu cauzează ADHD, şi nici că aceştia ar influenţa gravitatea sau 

persistenţa simptomelor. 

Multe studii sugerează că ADHD este ereditar. Acestea susţin moştenirea ereditară de la 

părinţi biologici în proporţie de 80%. Acest lucru nu este valabil în cazul părinţilor adoptivi. La 

examinarea anatomo-neurologică a copiilor cu ADHD, s-a constatat că diferenţele de rezonanţă 

magnetică identificate în sistemul nervos central determină deteriorarea unor procese mentale, 

ceea ce conduce la defecte în anumite zone cum ar fi: controlul atenţiei, controlul aşteptării şi 

controlul utilizării timpului pentru organizarea activităţilor. Se ştie că anumite procese mentale 

nu funcţionează la fel de bine ca în cazul copiilor fără ADHD. 

Cercetările arată că la copiii diagnosticaţi cu ADHD structurile creierului nu ating 

dimensiunea normală, mai ales în regiunea frontală dreaptă. Această arie a creierului are o 

importantă funcţie în planificarea sarcinilor şi controlul impulsurilor. La copiii cu ADHD s-a 

observat un exces de sânge în regiunile prefrontale ale cortexului, în special cele care comunică 
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cu sistemul Libyan prin nucleul caudat/fibre. Deşi tulburarea poate dispărea în timp, deficitul 

biologic va rămâne, şi neţinând seama de acest lucru s-ar putea ajunge la apariţia unor tulburări 

deviante asociate. În SUA se investighează 3–5% dintre copii pentru depistarea ADHD, iar în 

Europa doar 1–2%. Procentul mai scăzut pentru Europa se datorează manualului de 

diagnosticare care este mult mai restrictiv. Definiţia psiho-patologică a cauzei ADHD este tul- 

burarea la zgomot a cortexului prefrontal şi a nucleilor din baza cortexului. Evidenţa care 

justifică acest aspect este de natură generală şi neuroradiologică. În cazul pacienţilor cu ADHD, 

aceasta se manifestă prin reacţia la stimulii de mediu, ceea ce diferă de normă. Sunt activate 

alte reţele din creier decât cele normale. 

Tratamentul ADHD se bazează pe o abordare multimodală care combină intervenţiile 

psihologice cu un eventual tratament medical. 

Părinţii, profesorii şi copilul trebuie întotdeauna implicaţi în elaborarea programului 

individual de tratament vizând simptomele cele mai severe şi întărind laturile tari identificate 

în cazul fiecărui copil. 

Intervenţiile sunt: 

a) Asupra copilului: 

 Terapia comportamental-cognitivă (instruirea pentru autocontrol)  

 Sprijin psiho-pedagogic 

 Terapie farmacologică 

b) Asupra părinţilor: 

 Suport educaţional  

 Instruirea părinţilor  

c) Asupra şcolii: 

 Instruirea profesorilor  

 Tehnici metacognitive  

 Intervenţii psiho-educative 

a) Terapia pentru copii  

Intervenţia se va axa pe reducerea simptomelor principale. De exemplu, lipsa atenţiei, 

hiperactivitatea şi impulsivitatea. Se va acorda atenţie eventualelor tulburări asociate cum ar fi 

anxietatea, tulburarea provocativ-sfidătoare şi tulburările afective, precum şi dificultăţilor de 

relaţionare cum ar fi dezvoltarea deprinderii de a soluţiona problemele, de administrare a 

emoţiilor şi de creştere a toleranţei la frustrare. Dacă se identifică tulburări asociate, se pot 

elabora programe suport pentru dezvoltarea însuşirilor care le permit copiilor să facă faţă 

tulburărilor. 
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b) Suport pentru familie  

Lucrul cu părinţii se axează de regulă asupra următoarelor probleme: lipsa controlului 

parental şi sentimentul ineficienţei. Părinţii sunt învăţaţi strategii de management al conflictului 

şi al relaţiilor deficitare prin metode comportamental-cognitive. 

c) Intervenţia educaţională  

Şcolile, sau alte entităţi educaţionale, vor avea în vedere aplicarea intervenţiilor pentru 

probleme cum sunt: dificultăţile de învăţare şi eşecul şcolar, ameliorarea problemelor 

comportamentale, a integrării în clasă şi a relaţiei profesor–elev. Profesorii vor avea nevoie de 

cursuri de perfecţionare pentru a învăța cum să lucreze cu copiii. 

INTERVENŢIA ASUPRA COPILULUI 

1. Terapia comportamental-cognitivă 

Această abordare propune învăţarea de către copii a unor tehnici de autoghidare verbală 

(dialogul interior îl ghidează pe elev în situaţiile problematice). Rezolvarea problemelor 

(subîmpărţirea problemelor în elemente mai mici, generarea de soluţii alternative posibile şi 

evaluarea lucrărilor efectuate). De asemenea, se procedează la „vaccinarea antistres”. Astfel se 

conştientizează situaţiile stresante şi modul în care pot fi controlate. „Managementul 

neprevăzutului”, planuri pentru o serie de efecte posibile cu consolidare pozitivă pentru efecte 

adecvate, ignorând comportamentele neadecvate cât de mult posibil. De asemenea, există 

evaluări, autoevaluări şi discuţii, astfel că elevul dobândeşte autocontrol interior focalizat 

asupra realizării rezultatelor pozitive pe baza strategiilor şi ca rezultat al implicării. Aceste 

abordări constau în terapia modificată potrivit vârstei şi maturităţii elevului. În cele de mai sus 

sunt implicaţi părinţii şi profesorii. 

2. Suport psihopedagogic   

Această abordare oferă o varietate de intervenţii care pot schimba mediul fizic şi social al 

elevului. Scopul este acela de a modifica comportamentul elevului, de a-i spori atenţia. 

Modificările comportamentale ale elevului sunt implementate prin educarea părinţilor şi 

a profesorilor privind recompensarea comportamentelor adecvate/dezirabile sau retragerea 

privilegiilor în caz de neîndeplinire a sarcinilor sau de comportament indezirabil. Părinţii şi 

profesorii pot participa la activităţile copilului atât acasă, cât şi la şcoală. Identificând eventuale 

probleme legate de sarcini sau situaţii viitoare, elevul poate fi învăţat cum să facă faţă situaţiei 

şi i se pot oferi recompense când se descurcă   în situaţii dificile. 

Este important ca părinţii şi profesorii să devină buni observatori în timp  ce analizează 

ceea ce se întâmplă. Aceştia trebuie să ştie în ce moment apare un incident, regulile care se 

aplică în acel moment şi consecinţele acţiunilor întreprinse de elev. Această verificare este 
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necesară pentru a da elevului posibilitatea să-şi extindă aria de exercitare a autocontrolului şi a 

înţelegerii situaţiei, precum şi să respecte regulile şi să devină motivat. 

Pentru a-l ajuta pe copilul cu ADHD, părinţii şi profesorii trebuie să-şi însu- şească 

următoarele atribute: 

 Să crească numărul şi intensitatea interacţiunilor pozitive cu copilul/ elevul; 

 Să ofere compensaţii pentru bună purtare. Acestea pot fi recompense sociale sau 

materiale; 

 Să ignore comportamentul uşor neadecvat; 

 Să intensifice conformarea copilului/elevului cu reguli şi convenţii simple, directe şi 

precise; 

 Să aplice în mod constant şi coerent sancţiuni şi sisteme de constrângere pe înţelesul 

copilului atunci când apare un comportament neadecvat. 
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1.47. Lunile de toamnă - proiect de activitate 

 

Profesor educator Crăciun Daniela 

Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iași, jud. Iași 

 

ARIA CURRICULARĂ: Terapie educațională complexă și integrată 

ACTIVITATE/DISCIPLINĂ: Ludoterapie 

SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: Lunile de toamnă 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Terapie  

 

DESCRIEREA GRUPEI  

Elevi diagnosticați cu T.S.A sau D.M.S., prezentând comportamente specifice acestor 

diagnostice (stereotipii, absența/ slaba dezvoltarea a limbajului, probleme de psihomotricitate, 

socializare deficitară, comportamente autoagresive). Elevii își concentrează cu greu atenția 

asupra sarcinii de lucru având în permananță nevoie de stimulare și motivare pentru a finaliza 

sarcinile de lucru. Sunt ușor distrași de elementele din mediul lor și se ridică din bancă pentru 

a explora elementele care le atrag atenția.  

SCOP 

Clasificarea elementelor specifice toamnei (fructe/legume/frunze) 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

O1 - să identifice elementul cerut de cadrul didactic din coș; 

O2 - să așeze elementul respectiv în coșul corespunzător; 

O3 - să identifice lunile anotimpului de toamnă” 

O4 - să interpreteze vocal cântecul „ A, a, a , acum e toamnă da!”; 

O5 - să se conformeze regulilor stabilite pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru; 

*Obiectivele sunt realizate dacă sarcina este realizată indiferent de ajutorul acordat 

(verbal, fizic). 

STATEGII DIDACTICE 

metode şi procedee: demonstraţia, conversaţia, explicaţia, aprecierea verbală 

resurse materiale: coșuri, legume, fructe, frunze, mantii de toamnă, cutie de carton, fișe 

cu legume/fructe/frunze, buline colorate, calculator.  

 

DEMERS DIDACTIC 
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MOMENTE

LE 

ACTIVITĂŢ

II 

OB. 

OP. 

CONŢINUTUL 

INSTRUCTIV-

EDUCATIV 

STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

a b  

Moment 

organizatoric 

  

 Profesorii asigură 

un climat 

perceptiv pozitiv 

necesar 

desfăsurarii 

activităţii,  

pregătesc 

materialele 

necesare pentru 

desfăşurarea 

lecţiei şi ajutați de 

elevi  amenajează  

spatiul pentru 

desfasurarea 

activitatii. 

Conversatia  Aprecieri 

verbale privind 

deprinderea 

elevilor de a 

ajuta la 

amenajarea 

spațiului școlar 

Captarea 

atenţiei 

 

O3 Profesorii 

îmbrăcați cu 

mantii colorate se 

prezintă elevilor 

ca fiind cele trei 

luni ale toamnei: 

Septembrie, 

Octombrie și 

Noiembrie. 

Septembrie se 

declară luna 

fructelor de 

toamnă, 

Noiembrie a 

legumelor de 

toamnă, iar 

Noiembrie luna 

frunzelor căzute. 

Conversaţia 

Demonstraţia 

Mantii 

de 

toamnă 

Coșuri 

Aprecieri 

verbale privind 

capacitatea 

elevilor de a 

identifica cele 

trei luni ale 

Toamnei: 

Septembrie, 

Octombrie, 

Noiembrie 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

O5 

Elevii sunt rugați 

să le ajute pe cele 

trei luni ale 

toamnei să-și 

umple coșurile 

golite de vânt cu 

elemente 

specifice coșului 

fiecărei dintre ele: 

fructe în coșul 

lunii Septembrie, 

legume în coșul 

lunii Octombrie și 

Conversaţia 

Demonstarţia 

Explicatia 

Coș 

mare, 

legume, 

fructe, 

frunze,  
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frunze în cel al 

lunii Noiembrie. 

Desfasurerea 

activitatii 

O1 

 

O2 

 

 

 

 

 

O5 

Profesorii 

prezintă pe rând 

elevilor coșul 

mare cu elemente 

de toamnă 

(Frunze, legume, 

fructe).  Elevii 

examinează 

polisenzorial 

(tactil, olfactiv, 

gustativ, visual, 

gustativ) 

elementele 

prezentate. 

Elevii sunt 

invitați pe rând în 

fața clasei; 

profesorul care 

coordonează 

activitatea cere 

elevului un 

anumit element 

din coșul mare, 

elevul identifică 

elementul 

respectiv și îl 

așază în coșul 

corespunzător. 

Pe tot  parcursul 

desfășurării 

activitatii 

profesorii oferă 

ajutor şi explicaţii 

atunci când este 

nevoie. De 

asemenea, în 

funcție de 

propriile 

capacități, elevii 

primesc întrebări 

suplimentare 

despre elementele 

toamnei.  

Activitatea se 

sfârșește atunci 

când coșul mare 

se golește și  toți 

elevii au 

identificat și 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Conversatia 

Aprecierea 

verbală 

Coș 

mare, 

legume, 

fructe, 

frunze, 

coșuri, 

fișe cu 

roadele 

toamnei, 

buline 

Aprecieri 

verbale privind  

capacitatea  

elevilor de a 

realiza 

sarcinile date. 

 

 

 

Aprecieri 

verbale  

privind 

comportament

ul elevilor pe 

parcursul 

desfășurării 

lecției; 
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clasificat cel 

puțin o dată 

elementele din 

acesta. 

Realizarea 

feed-back-ului 

O4 Profesorii 

apreciază verbal  

participarea 

individuală și 

frontală a 

elevilor, apoi 

drept mulțumire îi 

invită pe aceștia 

să danseze și să 

interpreteze vocal 

cântecul „ A, a, a 

, acum e toamnă 

da!” 

Aprecierea 

verbală 

Calculat

orul, 

boxe 

Aprecieri 

verbale privind  

capacitatea  

elevilor de a 

îndeplini 

sarcina 

 

 

Bibliografie: 
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1.48. Kinetoterapia – intervenție specifică în corectarea deficiențelor fizice 

 

Profesor kinetoterapeut Săulescu Nicoleta, 

Școala Profesională Specială Codlea, jud. Brașov 

 

Tendințele actuale din învăţământul special se pronunţă în favoarea principiilor moderne, 

de alternativă a educării şi instruirii copiilor cu dizabilităţi, iar accentul se pune pe alegerea 

celor mai potrivite programe dezvoltative pentru copil şi pe crearea condiţiilor pentru aplicarea 

acestora.   

Una din cerinţele integrării eficiente a copiilor cu C.E.S, este asigurarea de servicii 

specifice recuperativ-stimulativ-compensatorii. Kinetoterapia - terapia prin mișcare - aduce în 

discuție mișcarea, ca mijloc specific, sistematizată sub forma exercițiilor fizice, având ca scop 

recuperarea somato-funcțională, motrică și psiho-motrică sau al reeducării funcțiilor 

compensatorii, în cazul deficiențelor parțial reversibile sau ireversibile. 

Ca individ, elevul cu C.E.S, îşi dezvoltă cu ajutorul kinetoterapiei, caracteristicile 

personale, formându-şi o imagine despre sine, asumându-şi responsabilităţi, cooperând cu 

ceilalţi, ţinând seama de reguli, de interesele grupului, astfel kinetoterapia îi asigură 

independența din punct de vedere motric și social, dar și menținerea unei vieți active.  

Terapia prin mişcare - Kinetoterapia - deschide un capitol interdisciplinar al mișcării, ca 

element de conexiune între corp și minte.  Ea nu mai poate constitui astăzi o activitate de sine 

stătătoare sau exclusivă, este o ştiinţă complexă, interdisciplinaritatea sa fiind dată de elemente 

de anatomie, fiziologie, biochimie, biomecanică, psihologie etc., pe baza cărora s-a elaborat o 

metodologie specifică. 

Aplicată ca terapie și recuperare, în școlile destinate copiilor cu dizabilități activitatea de 

kinetoterapie urmărește recuperarea elevilor cu deficiențe/dizabilități, fiind constituită dintr-un 

program complex, în cadrul căruia importanță are educarea-reeducarea tulburărilor 

psihomotrice, având legături cu toate celelalte științe (domenii) implicate și se realizează cu 

ajutorul tuturor tehnicilor, procedeelor, mijloacelor și metodelor specifice folosite în activități 

de mișcare. 

Programele de mișcare încearcă să recreeze primul mediu stimulativ prin implicarea 

copilului în experiențe de mișcare și vizează parcurgerea unui program structurat conținând 

activități fizice care să conducă la corectarea, ameliorarea și / sau compensarea afecțiunilor 

aparatului locomotor. Aceste activități prezintă interes, realizări și mijloace de exprimare 
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proprie, iar materialele implicate satisfac curiozitatea și dezvoltă sentimentul de încredere în 

sine, de dezvoltare a percepțiilor și reprezentărilor vizuale, a imaginației, și a capacității de 

concentrare a atenției.  

Depistarea, prevenirea și corectarea deficiențelor fizice localizate la nivelul aparatului 

locomotor, la copiii din școlile speciale, constituie o preocupare permanentă atât pentru părinți 

cât și pentru cadrele didactice, astfel în cadrul școlilor speciale se realizează activități 

sistematice de prevenire și corectare a acestora, în scopul formării unui reflex de atitudine 

corectă a corpului în activitățile statice și dinamice, dar și în scopul unei dezvoltări fizice 

armonioase. Deficiențele fizice se caracterizează prin modificări morfologice mai mult sau mai 

puțin accentuate, care se produc, în primul rând în forma și structura corpului și care se 

manifestă printr-o încetinire a creșterii sau printr-o creștere excesivă, printr-o tulburare a 

dezvoltării sau o dezvoltare disproporționată, prin deviații, deformații sau alte defecte de 

structură urmate sau precedate de tulburări funcționale.  

Frecvența mare a deficiențelor fizice și marea lor diversitate tulbură creșterea normală a 

corpului, modificând aspectul exterior al organismului, reducând aptitudinile și capacitatea de 

muncă sau de adaptare la efort. Ca urmare a activităților terapeutice desfășurate cu elevii 

deficienți și în raport cu dezvoltarea lor fizică socială și psiho-motorie, prin această lucrare mi-

am propus crearea și realizarea unui experiment formativ și constatativ, ce vizează dezvoltarea 

personală a elevilor cu deficit psiho-neuro-motor, în scopul stimulării auto-exprimării și a 

recuperării psihomotricității prin programe complexe de kinetoterapie, folosind exerciții 

kinetice executate pe fond muzical, folosind elemente de dans, jocuri și activități de abilitate 

manuală. 

Scopul acestei lucrări este acela de a evalua și sublinia rolul și influența muzicii, dansului, 

jocurilor și imitațiilor, ergoterapiei, în ameliorarea/recuperarea modificărilor de postură, 

(respectiv a cifozei dorso-lombare), a conceptelor despre spațiu, timp, ritm, dar și abilităților de 

adaptare și de urmărire vizuală a elevilor cu deficient psiho-neuro-motor, din școlile 

profesionale speciale.  

Direcțiile de intervenție au avut în vedere: a) cumularea, sistematizarea cunoştinţelor și a 

datelor generale specifice din literatura de specialitate; b) vârsta mintală şi cronologică a 

elevilor; c) alegerea unor probe semnificative, din literatura de specialitate, care evaluează 

potențialul psihomotric adaptat vârstei, precum şi specificul psihologic al elevilor investigaţi; 

d) selectarea metodelor și mijloacelor, în sensul dezvoltării psihomotricităţii elevilor cu nevoi 

speciale; e) conceperea și adaptarea programelor de recuperare, după principiul abordării 

individuale și diferențiate, în acord cu informațiile obținute din evaluările inițiale în dependenţă 
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de specificul psihologic al subiecţilor; f) programele complexe de recuperare au fost aplicate 

ținându-se cont de diagnostic, vârstă, sex, lucrându-se individual și diferențiat. 

Instalarea cifozei dorso-lombare, ca și deficiență fizică a coloanei vertebrale, sub aspect 

funcțional afectează: a) mobilitatea coloanei vertebrale, conturul spatelui arcuit posterior, 

această afecțiune se menține mai mult pe baza elementelor pasive, întrucât mușchii planului 

posterior și mușchii trunchiului sunt întinși, iar mușchii situați în plan anterior sunt relaxați; b) 

respirația (cea mai afectată prin poziția în flexie a trunchiului), prin micșorarea perimetrului 

toracic; c) funcția cordului este stânjenită, ceea ce determină o stânjenire a circulației sangvine 

datorită atitudinii defectuoase a coloanei vertebrale și cutiei toracice; d) creșterea în înălțime a 

corpului; e) musculatura abdominală slabă, influențează mișcările coastelor și diafragmului. 

Intervenția de natură kinetică a debutat cu activitatea de evaluare a potențialului fizic al 

elevilor prin: depistarea deficienței fizice și a tulburărilor neuromotorii; evaluarea 

aliniamentului coloanei vertebrale și a poziției ortostatice; selectarea/stabilirea testelor de 

evaluare psihomotrică; realizarea programului de intervenție personalizat (din perspectiva 

kinetică), în colaborare cu psihologul școlii.  

Testarea motrică a constat în aplicarea unui sistem de teste, legat de:  

 Mobilitate - testul degete –sol,  test de evaluare a mobilității coloanei, care se validează 

prin măsurarea distanței dintre cele două repere luate în poziție ortostatică prin flexia 

trunchiului, 

 Coordonarea membrelor superioare, care a vizat abilitatea de a executa mișcări cu o mână 

și cu ambele mîini (bătaia, prinderea și aruncarea unei mingi),   

 Coordonare fină, se acordă puncte de la 1 la 10 în funcție de numărul obiectelor înșirate 

în unitatea de timp, evaluată prin intermediul abilităților de înșiruire a obiectelor pe o 

suprafață plană, astfel:  

I -  Înșiruirea corectă a 20 de agrafe pe o hârtie, timp de realizare - 1 min; 

II - Înșiruirea de mărgele pe un fir, în  intervalul a 15 sec. 

Pentru a confirma sau nu aportul terapeutic, am considerat că testele mai sus menționate 

vor oferi cele mai concludente valori, deoarece cifoza dorso-lombară, provoacă mari 

dezechilibre musculare și tulburări cardio-respiratorii, factori ce aduc corpului, modificări 

structurale și de postură. 

Această deficiență a coloanei vertebrale, afectează întregul proces de pregătire 

profesională și practică al elevilor cu C.E.S., importanță având abilitățile practice orientate spre 

abilitate manuală, activități gospodărești și de socializare, deci, un proces orientat 

ergoterapeutic. 
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Fig.1 Obiectivele programului de recuperare 

 

În analiza evolutivă a cazurilor și aplicarea programului de exerciții kinetice specifice 

deficienței asociat cu un program complex kinetoterapeutic, se recomandă urmărirea 

principalilor parametrii, mai exact evoluția lor (Fig 2), ținând cont de testările inițiale, finale și 

progres. În funcție de acești parametrii, am întocmit un grafic ce evidențiază: talia (1); 

perimetrul toracal (2); testului degete-sol (3); coordonării fine I (4); coordonării fine II (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Evoluția parametrilor obținuți în urma evaluărilor 

terapie ocupațională/ergoterapie, sub forma 

exercițiilor/jocurilor de abilitate manuală și exerciții cu obiecte 

portative (mărgele, cuburi, flexoare palmare, agrafe, plastilină) 

cultivarea încrederii în sine și realizarea emulației 

de grup precum și dezvoltarea abilităţilor sociale 

creșterea  

capacității vitale  

reducerea deficitului de mobilitate 

articulară a coloanei vertebrale 

Obiective 

principale 

restabilirea poziției corecte a umerilor 

și omoplaților, prin scurtarea 

musculaturii fixatoare a centurii 

scapulare 

tonifierea în regim de scurtare a musculaturii 

planului posterior al trunchiului pentru 

corectarea curburii toracale 

crearea unui reflex de atitudine corectă a corpului 

în activitățile statice și dinamice ale elevului 

dezvoltarea  

motricității fine 
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În urma analizei comparării rezultatelor obținute s-a constatat că: evoluția 

bioantropometrică este evidentă; programul terapeutic de recuperare se realizează individual 

crescând gradul de independenţă motrică şi funcţională şi se aplică în funcţie de potenţialul 

neuromotor al elevului. 

Aplicarea programului de recuperare implică și: modificarea obiectivelor și termenelor 

când este necesar; schimbarea metodelor și tehnicilor utilizate și/sau adăugarea unora noi fără 

a acționa pe linie hipercorectivă. Programul de recuperare aplicat, trebuie să se regăsească în 

creșterea capacității elevului cu C.E.S din școala profesională specială, de a se adapta la 

solicitări, în consolidarea deprinderii de a menține o postură corectă timp îndelungat în 

activitățile profesionale, astfel, în alcătuirea și aplicarea programului recuperator pentru cifoza 

dorso-lombară, exercițiile terapeutice au fost orientate spre participarea și dezvoltarea grupelor 

musculare, care asigură corectarea voluntară a posturii corecte a coloanei vertebrale în 

activitățile statice și dinamice,  

Programul kinetoterapeutic se va opri când: scopurile propuse au fost atinse; când s-a 

obținut un platou al rezultatelor pozitive de la care nu se mai constată nici un progres, astfel 

continuarea programului nu mai este posibil, când apar complicații; continuarea exercițiilor 

fizice adaptate/individualizate pot fi continuate și la domiciliu. 
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1.49. Folosirea unor metode activ-participative în educatia elevilor cu nevoi 

speciale 

 

Profesor învăţământ primar Grigorean Ioana, 

Şcoala Gimnazială „I. V. Rachieru” Soloneţ, jud. Suceava 

Profesor învăţământ primar Tipa Casandra, 

Şcoala Gimnazială „Vornicu Simion Tăutu” Comăneşti, jud. Suceava 

 

Educaţia specială are în vedere un anumit tip de educaţie adaptată şi destinată copiilor 

care nu reuşesc să atingă în cadrul învăţământului obişnuit nivele educative şi sociale 

corespunzătoare vârstei. 

Cerinţe/nevoi educative speciale - CES - este o sintagmă, care se referă la cerinţele în 

plan educativ ale unor categorii de persoane, cerinţe consecutive unor disfuncţii sau deficienţe 

de natură intelectuală, senzorială, psihomotrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiţii 

psihoafective, socioeconomice sau de alta natură; aceste cerinţe plasează persoana/elevul într-

o stare de dificultate în raport cu ceilalţi din jur, stare care nu-i permite o existenţă sau o 

valorificare în condiţii normale a potenţialului intelectual si aptitudinal de care acesta dispune 

şi induce un sentiment de inferioritate ce accentuează condiţia sa de persoană cu cerinţe 

speciale.  

Toţi elevii au nevoie să experimenteze succesul pentru a putea învăţa în mod activ. 

Metodele de predare trebuie să se adreseze direct dificultăţilor elevilor, dar şi să le permită 

acestora să facă progrese, pe care să le poată observa şi de care să fie mândri. O sarcină 

îndeplinită cu succes încurajează şi motivează elevul să continue şi să încerce să rezolve o alta. 

Învăţătorul va fi permanent preocupat de cunoașterea copiilor, a particularităților lor și a 

diferențelor dintre ei, de individualizarea învățării, de folosirea strategiilor flexibile și deschise, 

amenajarea corespunzătoare a mediului educațional (ambientului) în așa fel încât el să devină 

factor de intervenție în învățare și remedierea problemelor de învățare, de valorizarea relațiilor 

sociale de la nivelul clasei și al școlii în favoarea procesului de învățare și promovarea învățării 

prin cooperare și a parteneriatului educațional.  

În calitate de cadru didactic, am fost pusă în situaţia de a avea la clasă elevi cu cerinţe 

educative speciale şi, în astfel de situaţii, am încercat să găsesc cele mai bune metode de 

predare-învăţare pentru a-i determina pe toţi participanţii la actul educaţional să se implice 

conştient în activităţile derulate. 
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Am ţinut cont de faptul că elevii integraţi au nevoie de sprijinul nostru, al cadrelor 

didactice şi de sprijinul colegilor de clasă. Ei nu trebuie marginalizaţi în niciun fel, nu trebuie 

„uitaţi” în clasă pornind de la ideea că nu vor putea ajunge niciodată ca şi ceilalţi elevi.  

Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea 

integrării acestora în mediul şcolar. Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-

o persoană capabilă să-şi creeze propriile procese şi strategii de raţionament utile pentru 

rezolvarea problemelor reale şi apropiate. 

Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse de către 

factorii abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un 

grad mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să 

fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea 

obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în 

clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat.  

Astfel, în urma analizei amănunţite a evaluărilor iniţiale, am proiectat 

conţinuturile  individualizat şi diferenţiat, astfel încât să poată fi înţelese de către elevi, am avut 

în vedere faptul că învăţarea trebuie văzută ca un proces la care elevii participă în mod activ, 

îşi asumă roluri şi responsabilităţi. 

Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile 

individuale din perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru 

copiii cu CES, cât şi pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize: 

sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite; aceleaşi scopuri 

educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe adaptate; realizarea scopurilor 

educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea obiectivelor educaţionale conform 

diferenţelor individuale; diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi 

educaţionale variate. 

Toţi elevii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere 

educaţională pentru că: au abilităţi diferite, au interese diferite, au experienţe anterioare de 

învăţare diferite, provin din medii sociale diferite, au diferite comportamente 

afective(timiditate, emotivitate) au potenţial individual de învăţare, învaţă în ritmuri diferite, au 

stiluri de învăţare diferite. 

Principala cerință față de învățare este individualizarea metodelor folosite pentru copiii 

cu cerinţe educative speciale. În esenţa lor, strategiile educaţiei integrate sunt: strategii de 

microgrup; activ-participative; cooperative; colaborative; parteneriale; implicante; 

organizative; socializante. 
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În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive 

(povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se 

folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie 

clară, precisă, concisă, ideile să fie sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale 

intuitive,  să se antreneze elevii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii 

conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest 

lucru. 

Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizarea) pot fi aplicate cu succes atât în ceea 

ce priveşte conţinutul unor discipline, cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la elevii cu 

deficienţe mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situaţii de viaţă simulate, 

trezesc motivaţia şi implică participarea activă, emoţională a elevilor, constituind şi un mijloc 

de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. 

Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui 

fenomen sau proces. Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă 

aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de 

formare a deprinderilor. 

În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă 

eficienţă învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea 

frecventă a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în 

numele grupului, elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică 

celorlalţi, discută ceea ce ştiu, învaţă unii de la alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru 

a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului. 

Integrarea  copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci 

şi prin activităţi extracurriculare. 

Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de 

activităţi în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea 

problemelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. 

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza 

mai uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la 

elevi priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, 

desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu 

realitatea socială. 

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit 

dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea 
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interesului de cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu,  formarea şi dezvoltarea unor 

sentimente de preţuire a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic 

adecvat. 

Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.) dezvoltă 

la elevii cu CES, spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii, îi mobilizează 

la cooperare. 

Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să 

desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor 

ca şi ceilalţi. 

În continuarea voi prezenta aplicarea unor medode şi procedee în cazul unei fetiţe din 

clasa I, an şcolar 2019-2020. 

Eleva C.F., în vârstă de 7 ani, prezintă întârzieri semnificative faţă de nivelul obişnuit al 

achiziţiilor şcolare, în raport cu programa şi cu cadrul de referinţă constituit de majoritatea 

colegilor. Am observat în urma testărilor din primele săptămâni de şcoală şi a lucrului efectiv 

din timpul activităţilor şcolare că are unele  dificultăţi în pronunţie. Comunicarea cu colegii, cu 

cadrele didactice este destul de precară, era o fire retrasă la activităţi, dar foarte energică în 

pauze, preferând compania băieţilor şi jocurile acestora. Se confruntă cu probleme persistente 

de ortografie, chiar şi pentru cuvinte uşoare sau comune, are un scris dezordonat, nu reuşeşte 

să scrie elementele grafice sau literele învăţate respectând liniatura specială. Face deseori 

confuzii între stânga şi dreapta, se orientează greu în pagină şi în caiet, nu reuşeşte să înţeleagă 

ce este o coloană sau un rând atunci când scrie la matematică. Nu reuşeşte să se exprime în 

propoziţii. Citirea era foarte greoaie, câmpul vizual este de o literă, nu silabiseşte şi nu leagă 

silabele în cuvinte. La matematică face frecvent greşeli de numărare, de înţelegere a conceptului 

de număr, de cantitate, de mulţime, nu poate să verbalizeze etapele de lucru ale unui exerciţiu 

sau ale unei probleme simple cu o operaţie. La lucrările practice nu reuşeşte să mânuiască 

forfecuţa neputând să decupeze corect ce i s-a dat, colorează  folosind culori închise sau o 

amestecătură de culori, şterge dacă nu-i convine ceva până rupe foaia, se blochează uneori 

neştiind ce să răspundă şi priveşte într-un punct fix  şi nu reacţionează la niciun stimul din 

exterior. De cele mai multe ori mă conving că înţelege ce i se explică în rezolvarea sarcinilor, 

dar atunci când începe să le rezolve nu ţine cont de explicaţiile primite, se încăpăţinează şi le 

rezolvă aşa cum crede ea, fiind convinsă  că este corect.Din cauza dificultăţilor întâmpinate la 

aproape toate disciplinele, a avut greutăţi de acomodare, de relaţionare cu colegii, aceştia 

privind-o cu un soi de neîncredere, de lipsă de interes şi respect. 

Ce măsuri şi ce metode am folosit în calitate de învăţător ? 
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Am început să-mi adaptez procesul instructiv-educativ la posibilităţile intelectuale, la 

interesele cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului. 

Strategiile didactice s-au centrat pe adaptarea metodelor de lucru la particularităţile 

individuale ale subiectului, folosindu-se modele concret-intuitive care să faciliteze înţelegerea 

conţinuturilor parcurse şi realizându-se o antrenare şi o motivare a subiectului pentru activitatea 

de învăţare prin utilizarea fişelor de lucru cu exerciţii – joc şi a jocurilor didactice. Întregul 

colectiv a fost antrenat în oferirea de sprijin, îndrumarea elevei, includerea şi valorizarea ei în 

orice activitate de grup sau în pereche. Permanent i s-au oferit materiale de lucru (jetoane, 

numărători, beţişoare) pentru activităţile de numărat sau pentru efectuarea de calcule simple, i 

s-a propus să le „explice“ colegilor etape simple de lucru, să corecteze fişe ale acestora, să 

interpreteze diverse roluri de observare, de analiză a activităţii. 

Odată ce eleva a căpătat încredere în capacităţile sale, în ajutorul colegilor şi al 

învăţătoarelor, am reuşit să adaptăm secvenţial metode şi tehnici de lucru conform nevoilor 

acesteia; 

- am planificat lecţiile astfel încât să includă o gamă variată de strategii de învăţare active 

orientate spre elev. 

- am aplicat strategii de predare diferenţiată sau „predare individualizată“ care urmăresc 

obţinerea performanţei maximum posibile, cum ar fi învăţarea pas cu pas şi evolutivă, învăţarea 

între colegi, lucrul în grup, echipe de învăţare etc.; 

- am elaborat planuri speciale pentru asigurarea succesului şcolar şi am folosit 

recompensele (laudele) pentru a recunoaşte chiar şi cei mai mici paşi făcuţi pe calea învăţării; 

- am implicat eleva în stabilirea propriilor obiective de învăţare şi în monitorizarea 

succesului în atingerea acestor obiective; 

- am elaborat strategii care să o ajute să-şi dezvolte respectul de sine. Ea are nevoie să fie 

valorizată ca membră a clasei la fel ca oricare alt elev; 

- i-am asigurat un rol în munca de grup, pe care să-l poată îndeplini cu succes; 

- i-am asigurat materiale de studiu diferenţiate (la un nivel lingvistic adecvat, bine 

prezentate şi aşezate în pagină, însoţite de imagini clare şi sugestive), unele teme pe care să le 

poată rezolva independent; 

- am utilizat metode alternative de evaluare, cum ar fi probele orale sau demonstraţiile 

practice de competenţă; 

- i-am acordat timp suplimentar pentru temele care necesită citit şi scris; 

- am lăsat-o să lucreze cu cartea deschisă la temele de scris; 

- am lăudat-o chiar şi pentru progresele mărunte pe care le-a făcut în învăţare; 
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- am lăsat-o să-şi folosească punctele sale forte în loc să se concentreze asupra punctelor 

slabe; 

- am solicitat colegilor din clasă să-i explice unele noţiuni noi; 

- i-am oferit rolul de conducător în cadrul desfăşurării unor jocuri; 

- am folosit foarte mult metoda întrebărilor adresate de către eleva cu CES colegilor şi 

învăţătorului; 

- am utilizat metoda textelor cu capcane pentru a i se îmbunătăţi capacitatea de a înţelege 

mai bine ce citeşte; 

- i-am cerut să reprezinte prin desen ce a citit, văzut sau auzit pentru a memora mai uşor 

informaţia şi a trage concluzii; 

După  câteva săptămâni de şcoală am observat schimbări majore  în ceea ce priveşte 

reuşita şcolară cât şi în comportamentul de zi cu zi al elevului. 

Concluzii: 

Copiii cu CES au nevoie de organizarea învăţării în funcţie de cerinţele lor educative. 

Intervenţia educaţională constă în dezvoltarea unui program de intervenţie individualizat care 

să includă: specificarea performanţelor prezente ale elevului; specificarea unui scop de scurtă 

durată, incluzând criterii de evaluare, specificarea metodelor educaţionale şi administrative care 

vor fi aplicate în vedera atingerii scopului. 

 

Bibliografie: 

Gherguţ, Alois, (2006). Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale.Stategii 

diferenţiate şi incluzive în educaţie, Editura Polirom, Iaşi; 

Muşu, Ionel, (2000). Ghid de predare-învăţare pentru copiii cu cerinţe educative 

speciale, Ed. Marlink, Bucureşti 

Popovici, Doru,  (1998). Învăţământul integrat sau incluziv, Editura Corint, Bucureşti; 

Sălăvăstru, Dorina, (2004). Psihologia educației, Editura Polirom, Iași; 

Verdier Pierre (2000).  Noul ghid de bunăstare, a copilului, Le Centurion, Paris. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 227  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

1.50. Rolul metodelor activ-participative în activitatea educativă  a copiilor 

cu cerințe educaționale speciale 

 

Profesor itinerant și de sprijin Tănăsescu Maria Minodora, 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni, jud. Vâlcea 

 

Metodele activ-participative sunt un factor important în crearea de condiţii optime pentru 

un învăţământ de calitate, care să dezvolte deprinderi şi aptitudini necesare unui bun dialog 

elev-elev, elev-profesor. În ultima perioadă, aceste instrumente de lucru sunt indispensabile, 

pentru că valorifică nu numai competenţele cognitive ale învăţării ci şi pe cele psihice şi 

afective. Metodele activ-participative pot contribui la creşterea performanţei şcolare, pot fi 

chiar îmbunătăţite ca aplicaţie directă la clasă în condiţiile unui mediu de lucru atractiv şi 

relaxant pentru elevii cu CES. Aceste strategii didactice  interactive sunt modalităţi moderne de 

stimulare a învăţarii şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt metode didactice 

care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.  

Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o 

confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea 

şi dorinţa de cooperare a copiilor cu CES, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa 

reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

Strategia didactică, devine astfel, rodul unei munci colective desfăşurată de cadrul didactic 

împreună cu copiii, aceştia completând planul de lucru cu propriile interese, dorinţe 

de cunoaştere şi de activitate intelectuală. În aceste condiţii, copiii pot alege modul in care 

doresc să lucreze: în echipă, colectiv sau individual, pot alege ce materiale didactice să utilizeze, 

pot opta pentru anumite metode de lucru. 

În condiţiile îndeplinirii unor sarcini simple, activitatea de grup este stimulativă, generând 

un comportament contagios şi o strădanie competitivă în rezolvarea sarcinilor complexe, iar 

obţinerea soluţiei corecte e facilitată de emiterea de ipoteze multiple şi variate. Interacţiunea 

stimulează efortul şi productivitatea individului şi este importantă pentru autodescoperirea 

propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare.  

În cazul folosirii unei metodologii interactive, rolurile cadrului didactic se diversifică, se 

îmbogăţesc, astfel că el devine animator, consilier, moderator, participant alături de elevii săi 

la soluţionarea problemelor, chiar membru în echipele de lucru. Creşte gradul de activism şi de 

implicare a elevului la activitate, de la simplu receptor la participant activ. Interactivitatea 
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presupune şi o atitudine pozitivă faţă de relaţiile umane, faţă de importanţa muncii în echipă şi 

o deschidere faţă de cooperare, o atitudine de susţinere a ideilor apărute prin colaborarea cu 

ceilalţi. 

Lucrul în echipă oferă elevilor cu CES posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, 

ideile, strategiile personale de lucru, informaţiile, interrelaţiile dintre membrii grupului, sporesc 

interesul pentru o temă sau o sarcină dată, motivând elevii pentru învăţare. Metodele activ-

participative sunt cele care au în centrul procesului instructiv-educativ pe elev, oferindu-i 

posibilitatea de a descoperi singur ceea ce trebuie să înveţe şi să participe cu plăcere la realizarea 

lecţiei. Aceste metode stimulează potenţialul creativ al elevului cu CES, îi asigură independenţa 

de mişcare şi îi creează un aport de curaj şi încredere în a-şi folosi propriile forţe. Elevii nu vor 

mai fi simpli spectatori la lecţii ci chiar actori cu rol activ participativ, gata să se implice 

emoţional şi motivaţional iar noutatea redescoperită de elevi, va fi într-o manieră proprie. 

Există numeroase metode de învăţământ care au un pronunţat caracter activ-participativ 

folosite în practica didactică la copiii cu CES pe diferite discipline, astfel: 

Brainstormingul - ,,metoda asaltului de idei” sau „furtună în creier” , este cea mai 

răspândită metodă de stimulare a creativităţii în condiţiile activităţii în grup, încurajând 

participarea tuturor membrilor grupului. Copiii învaţă să asculte, să emită păreri, să colaboreze, 

să respecte ideile celorlalţi, să compare, să argumenteze şi să decidă, devin mai curajoşi şi au 

mai multă încredere în propria persoană. Scopul central îl reprezintă enunţarea a cât mai multe 

puncte de vedere, fiind admise toate ideile formulate, nu se tolerează nici un fel de critică. Cele 

patru reguli ale brainstorming-ului sunt următoarele:  

- judecata critică este exclusă;  

- cât mai multe idei;  

- daţi frâu liber imaginaţiei;  

- combinările şi ameliorările sunt bine venite.  

Tehnica ciorchinelui  

Este o tehnică de predare – învăţare care încurajează pe copii să gândească liber şi deschis, 

este o metodă brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei.  

„Ciorchinele” constă în utilizarea unei modalităţi grafice de organizare a 

brainstormingului pentru a ilustra relaţiile, conexiunile dintre idei, o modalitate de a construi 

asociaţii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor.  

Tehnica realizării unui ciorchine presupune parcurgerea câtorva paşi: 

- se alege cuvântul sau tema nucleu; 

- copiii aleg sintagme în legătură cu tema propusă în discuţie;  
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- se leagă aceste sintagme sau cuvinte de tema propusă;  

- se scriu idei în legătură cu aceste cuvinte până la expirarea timpului alocat. 

Turul galeriei    

Este o metodă de învăţare prin colaborare care încurajează exprimarea propriilor idei şi 

opinii, dar şi a părerilor cu privire la soluţiile de rezolvare a unei probleme sau efectuare a unor 

sarcini de către colegii lor, membrii ai celorlalte grupuri. Şi această metodă presupune 

următoarele etape:  

- copiii în grupuri de 3-4 îndeplinesc o sarcină de învăţare cu mai multe perspective de 

abordare;  

         - produsele activităţii pot fi exprimate într-o schemă, un poster care să reprezinte un 

inventar de probleme, idei judecăţi de valoare, soluţii imagini;  

- posterele se depun pe pereţii sălii de clasă ca într-o expoziţie;  

- fiecare din membrii grupurilor, la semnalul cadrului didactic, va examina ,,produsele 

activităţii colegilor”, iar observaţiile vor fi trecute direct pe pereţii galeriei sau chiar pe desene 

prin diferite simboluri dinainte stabilite;  

- după ,,turul galeriei” fiecare grup va face o analiză comparativă a propriei munci, 

discutându-se observaţiile şi comentariile notate de colegi pe propriul lor poster;      

Jocul de rol este cea mai folosită şi eficientă tehnică utilizată în învăţământul preşcolar. 

Prin jocul de rol, copiii se transpun în diferite ipostaze ale vieţii sociale reale, cu scopul de a 

exersa multiple comportamente şi de a dobândi abilităţi diverse, de a acţiona conform unei 

anumite poziţii sau funcţii sociale, de a rezolva pozitiv situaţii problemă,de a-şi adecva 

comportamentul în situaţii similare.    

Aceste metode interactive au un rol deosebit de important deoarece  prefigurează traseul 

metodic cel mai potrivit, cel mai logic şi mai eficient pentru abordarea unei situaţii concrete de 

predare şi învăţare. Folosirea metodelor activ-participative în procesul de predare-învăţare-

evaluare la elevii cu CES face ca elevii să înveţe cu drag chiar în timpul orelor de curs, să fie 

mai activi şi să participe la provocările oferite de acestea, individual sau pe grupe, dezvoltându-

le spiritul de competiţie, dând frâu liber creativităţii şi comunicării cu ceilalţi colegi.  

De-a lungul activităţii didactice, mi-am dat seamă că integrarea acestor metode didactice 

interactive nu face altceva decât să-i atragă pe elevi spre obiectele de studiu, într-o altă variantă 

decât au fost învăţaţi. Am constatat bucuria cu care se organizează elevii atunci când aceste 

metode  sunt folosite, dar şi concurenţa dintre ei în a răspunde cât mai bine cerinţelor. 
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1.51. Suntem toţi copii 

 

Profesor Bindea Rodovica 

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru, jud. Bistriţa-Năsăud 

 

Proiect tematic  

Coordonator proiect: prof. Bindea Rodovica  

Partener : Consilier şcolar  

Colaboratori ocazonali şi permanenţi:  părinţii elevilor, profesor logoped  

Locul de derulare al proiectului: Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu”Maieru  

 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-colaborare între părinţi-cadrele didactice – 

consilier scolar  de la clasă-profesor de 

sprijin-elevi (cu CES/fară); 

-atragerea elevilor în realizarea unor 

activităţi extracurriculare; 

-implicarea părinţilor în activităţi caritabile; 

-rolul mediatic al profesorului de sprijin în 

cadrul unei şcoli integratoare; 

-imposibilitatea relaţionării cu copii cu 

dizabilităţi pe termen lung. 

-dezinteresul părinţilor/cadrelor did. cu 

privire la problemele sociale şi de adaptare 

ale copiilor cu CES; 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-implicarea activ-participativă a elevilor din 

şcoala de masă la activităţi desfăşurate 

împreună cu elevi cu CES; 

-reducerea marginalizării elevilor cu CES; 

-valorificarea resurselor umane şi materiale 

de care dispune şcoala de masă; 

-posibilitatea de a urmări activităţi 

desfăşurate într-o şcoală specială cu scop 

comparativ; 

-lipsa unui mijloc de transport pentru buna 

desfăşurare a activităţilor propuse. 

-fonduri materiale insuficiente pentru 

realizarea activităţilor din cadrul proiectului 

educational; 

 

Obiectivul general al proiectului:  

   Combaterea marginalizării copiilor cu CES ca premisă a dezvoltării unor relaţii de   

   toleranţă, întrajutorare, prietenie şi colaborare lipsite de prejudecăţi. 

 

Obiective specifice                                                                       

O1  - formarea/dezvoltarea deprinderilor  de socializare între elevii cu CES şi colegi; 

O2  -  dezvoltarea cooperării între cadre didactice din unităţi diferite de învăţământ; 

O3  - înţelegerea importanţei prieteniei în viaţă şi a relaţiilor de întrajutorare; 
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O4  - înlăturarea prejudecăţilor în rândul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice faţă de 

copiii cu CES; 

O5  - îmbunătăţirea deprinderilor de comunicare şi relaţionare prin atragerea elevilor în     

        organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular; 

O6  - exersarea comportamentului tolerant, atent, civilizat, comunicativ, responsabil; 

O7  - cunoaşterea instituţiilor şcolare în care învaţă şi se dezvoltă copiii cu CES; 

O8  - incluziunea copiilor cu CES în învăţământul de masă, prin activităţi comune;  

O9  -stabilirea unor raporturi afective, pozitive între membrii grupurilor de elevi proveniţi 

de la  şcolii cu programe şcolare diferite, pentru a-i ajuta pe cei dintâi în procesul de aptare la 

cerinţele şcolii; 

O10 – cunoasterea particularitatilor diferitelor deficiente, pentru o mai buna socializare, 

integrare, acceptare a copiiilor cu CES; 

Grupul ţintă: 

Elevii clasei a III-a; cadrele didactice din ciclul primar; părinţii elevilor. 

Relevanţa proiectului:  

Copiii sunt antrenaţi în desfăşurarea unor activităţi în vederea modelării raporturilor 

interumane, conştientizarea şi exersarea anumitor norme elementare de conduită, practicarea 

acţiunilor sociale solidare. În cadrul activităţilor desfăşurate, va putea fi analizat modul în care 

înţeleg copiii regula, corectitudinea, întrajutorarea, toleranţa, ideea de justiţie, de egalitate, 

permisibilitatea morală faţă de copiii cu CES.  

Din experienţa anterioară, consider că pot fi incluse şi cadrelor didactice care predau la 

ciclul primar în anumite activităţi, în vederea integrării corecte a copiilor cu CES. De asemenea, 

prin activităţi cu părinţii şi cadrele didactice de la clasă, vor fi facilitate integrarea, comunicarea, 

socializarea, relaţionarea, înţelegerea şi acceptarea copiilor cu CES atât în şcoala de masă cât 

şi in mediul social extraşcolar. Acest proiect educaţional ajută la promovarea conceptului de 

educaţie incluzivă/incluziune socială. 

 

Nr. 

crt. 

Obi- 

ective 

Activităţi propuse Resurse necesare Peri- 

oada 

Locul 

de desf. 

1. O4 

O6 

O8 

Bine aţi venit! 

 

     Prezentarea proiectului 

 

-scrisoare de prezentare 

a proiectului, plicuri ; 

 

21.10 

2018 

 

Sala de 

clasa 

2. O1 

O5 

O6 

O8 

Să ne organizăm 

 

     Continuarea scrierii unui 

« Jurnal » în care să fie notate 

-coli speciale pentru 

jurnal ; calculator ; 

-carioci; stilou; lipici 

-creioane color 

 

18.11 

2018 

 

Sala 

 de 

lectură 
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activităţile desfăşurate, 

impresii, desene ; întrebări, 

informaţii, curiozităţi, sfaturi 

legate de tema proiectului,etc. 

 

-creioane negre, etc. Perma-

nent 

3. O1 

O3 

O5 

O6 

O9 

O10 

Iarna e la fel pentru toti? 

       Realizarea unor jocuri in 

aer liber, simulând a fi copii 

cu CES (legati la ochi, cu o 

mâna legată, cu vată în 

urechi, etc.) 

-fulare, vată, fașe; 

- sănii ; 

 

 

 

 

02.12 

2018 

 

 

Sala de 

clasă 

4. O1 

O2 

O5 

O7 

O9 

 

Să fim buni, să fim darnici de 

Crăciun 

      Donarea de haine, jucării, 

rechizite copiilor din Şc. 

Specială CRDEII de către 

copiii clasei a IV-a B, din Şc.  

Nicolae Titulescu, sub forma 

unei ,,Cutii cu cadouri”, 

realizată în prealabil cu clasa 

a IV-a B. 

-cutie de papuci; 

-hârtie de împachetat 

cadouri; 

-cadouri diverse; 

-părinţi cu maşini, 

disponibili; 

 

 

16.12 

2018 

Sala de 

clasă   

5. O1 

O3 

O6 

O8 

O10 

 Citim, ştim, înţelegem! 

   Lecturări şi discutii pe baza 

unor informatii despre copiii 

autisti, cu ADHD, cu sindrom 

DAWN, etc. 

 

- texte, filme, prezentari 

ce contin informatii 

despre copii cu CES ; 

 

 

16.01-

02.03 

2019 

 

Sala de 

lectură 

Sala de 

clasa 

6. O1 

O3 

O5 

O8 

O10 

Şi eu pot fi scriitor! 

    

  Realizarea cărţii „ Suntem 

toti copii ”    (elevi cu CES şi 

colegi de clasă) ; 

 

-carton A4 sau A3 

color, lipici, foarfeci, 

imagini decupate, 

carioci, sfoară ; 

-calculator ; 

 

05.03-

11.05 

2014 

 

Sala de 

lectură 

7. O4 

O6 

O8 

Munca noastră, mândria 

noastră 

 

Prezentarea lucrărilor şi 

activităţilor desfăşurate de 

copii, pe parcursul proiectului 

educaţional. 

-poze ; 

-lucrări realizate în 

colaborare cu copiii cu 

CES ; calculator ; 

-chestionare pentru 

părinţi şi profesori ; 

 

 

28.05- 

01.06 

2014 

Sala de 

clasă 

 

Activităţi propuse în anul şcolar în curs 

Indicatori:                                                                                               

Ind. de realizare imediată Ind. de rezultat Ind. de impact 

- cunoaşterea mentalităţii 

părinţilor, profesorilor de la 

clasă referitoare la integrarea 

copiilor cu CES; 

- legarea unor relaţii de 

prietenie/colaborare între 

elevii cuprinşi în programul 

de AES-colegi-copii cu CES; 

- schimbarea mentalităţii 

în ceea ce priveşte copiii 

cu CES; 

-integrarea/incluziunea 

copiilor cu CES în scoli 
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- dezvoltarea deprinderilor de 

socializare, de cooperare, de 

comunicare între elevii din 

şcoala de masă- copiii cu 

CES- profesori; 

- întelegerea, relaţionarea, 

acceptarea copiilor cu CES în 

diverse situaţii sociale; 

- cunoasterea particularităților 

diferitelor deficiențe; 

 

-conştientizarea egalităţii 

şanselor ; 

- realizarea diferitelor teme 

propuse, alături de copii cu 

CES neintegraţi; 

- cunoaşterea valorilor morale 

şi a unor modele de 

comportament social; 

- educarea dragostei, a 

devotamentului şi spiritului 

civic, indiferent de 

naţionalitate, cultură şi 

educaţie; 

- dezvoltarea muncii în 

echipă; 

normale, în grupuri de 

lucru, în cercuri de 

prieteni; 

- dezvoltarea deprinderilor 

de comunicare nonverbală; 

 

Utilizarea TIC: 

Copiii vor căuta material pentru realizarea jurnalului, pentru lectiile cu tematica data  şi 

pentru realizarea cărţii „ Suntem toti copii” pe internet cu ajutorul calculatorului din sala 

profesorală şi a celor de acasă. 

Proceduri de autoevaluare a proiectului: 

 Periodicitate 

 Feedback de la elevi, părinţi, profesori de la clasă 

  Chestionare, lucrări realizate, poze 

Alte date despre proiect: 

Proiectul propus mai sus, contribuie la dezvoltarea competenţelor interpersonale şi 

civice, C6, care se regăsesc şi în proiectul educativ al şcolii „LIVIU REBREANU”MAIERU  

Competenţele de relaţionare interpersonală  cuprind toate formele  comportamentale care 

trebuie  stăpânite pentru ca un elev să fie capabil să participe  într-un mod eficient si constructiv  

la viața socială şi şcolară. Abilităţile interpersonale sunt necesare pentru interacţiunea efectivă,  

individuală  sau în grupuri şi sunt utilizate în toate domeniile. 

Competenţele sociale si civice, acoperă toate formele de comportament, care le permit 

elevilor să participe într-un mod constructiv în viaţa socială/şcolară, să aplaneze conflictele 

atunci când este necesar.  

Proiectul ajută şi la dezvoltarea unor competenţe transversale cum ar fi: 

 Competenţe de organizare instituţională şi management al resurselor umane                    

(participarea la munca în grup/echipă; organizarea de activităţi pe grupe de elevi; 

organizarea timpului, a spaţiului şi a resurselor de care dispune instituţia). 
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 Competenţe de comunicare (ascultare activă; formulare de întrebări; reformulare de 

enunţuri pentru a le face inteligibile; adaptarea limbajului în raport cu interlocutorul; 

oportunităţi de feedback) 

Competenţe de relaţionare (asumarea de responsabilităţi; echilibru între concentrarea pe 

sarcina propusă şi concentrarea pe relaţia cu partenerul de sarcină; stimularea intereselor de 

cunoaştere/informare asupra unor teme date; stabilirea de relaţii interpersonale; dezvoltarea 

unui climat plăcut, stimulativ în sală). 
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1.52. Strategii folosite pentru rezolvarea conflictelor între elevi 

 

Profesor învățământ primar Ploaie Mădălina Diana, 

Liceul „George Țărnea” Băbeni, jud. Vâlcea 

 

Manifestările conflictuale dintre elevi reprezintă cea mai răspândită formă de violenţă 

şcolară, dar acest tip de violenţă se poate manifesta în orice grup de copii şi tineret. Cele mai 

frecvente forme ţin de domeniul violenţei verbale (certuri, conflicte, injurii, ţipete) şi sunt 

considerate situaţii tolerabile şi obişnuite în orice școală, în contextul actual. În acelaşi domeniu 

au fost menţionate şi jignirile cu privire la trăsăturile fizice sau psihice. S-ar mai putea adăuga 

agresivitatea fizică manifestată de elevi atât în timpul activităţilor cât şi în pauze. 

Violenţa elevilor faţă de profesor se manifestă astfel: absenteism şcolar, indisciplina în 

clasă sau în recreaţii, ignorarea mesajelor transmise de cadrele didactice, refuzul îndeplinirii 

sarcinilor şcolare, atitudinile ironice sau sarcastice, zgomote în timpul activităţii didactice. 

 Ca profesor poți accentua sau diminua factorii mai sus menţionaţi. De asemenea, poţi 

contribui la apariţia şi escaladarea conflictelor prin aşteptări exagerat de înalte faţă de elevi, 

conducând clasa prin reguli inflexibile, bazându-te pe utilizarea autorităţii, instaurând o 

atmosferă de teamă şi neînţelegere. 

Violenţa părinţilor asupra cadrelor didactice se manifestă destul de frecvent chiar dacă 

aceştia nu sunt premanent la şcoală. Astfel  de manifestări sunt cele verbale (ironii, discuţii 

aprinse, ţipete.), iar uneori chiar agresiuni fizice faţă de profesori sau faţă de alţi elevi ce sunt 

în conflict cu fiica sau fiul lor şi chiar faţă de propriul lor copil. 

Problemele copiilor încep în familie şi pot fi rezolvate tot în familie. Când o persoană 

răneşte sufletul, ea se manifestă prin comportamente, cum sunt: rezistenţa, resentimentele, 

respingerea şi revolta. În efortul de transformare, de asimilare a naturii potrivit aspiraţiilor şi 

trebuinţelor societăţii se ivesc numeroase conflicte şi contradicţii. Conflictul dintre părinţi şi 

copii este greu de controlat. Când copiii deţin controlul, ei scapă de sub cel al părinţilor. Dacă 

este înţeles, dacă se vorbeşte cu el, dacă i se explică anumite lucruri, fără a fi mereu cosiderat 

„mic”, copilul învaţă să fie cooperant, acceptă îndrumarea părinţilor. Atât părinţii cât şi şcoala 

trebuie să folosească metode adecvate, educative care să îndepărteze cât mai mult aceste 

conflicte. 

Dintre strategiile utilizate pentru a diminua conflictele, enumăr:  
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Cooperare. Elevii învaţă să lucreze împreună, să aibă încredere unii în alţii şi să-şi 

împărtăşească preocupările. 

Comunicare. Elevii învaţă să observe atent, să comunice cu acurateţe ceea ce au de spus, 

să-i asculte atent pe ceilalţi. 

Toleranţă. Elevii învaţă să respecte şi să valorizeze pozitiv diferenţele între oameni, să 

înţeleagă propriile prejudecăţi şi modul în care acestea acţionează. 

Expresie emoţională pozitivă. Elevii învaţă să-şi exprime sentimentele, în special 

supărarea sau nemulţumirea, în modalităţi neagresive şi nedistructive: ei învaţă auto-controlul. 

Rezolvarea conflictelor. Elevii învaţă abilitatea de a răspunde în mod creativ într-o 

situaţie conflictuală. 

Cunoaşterea cauzelor care pot provoca conflictul reprezintă una dintre precondiţiile 

managementului eficient al acestuia. Principalele cauze ale conflictului la nivelul clasei sunt: 

 Atmosfera competitivă. Elevii au fost obişnuiţi să lucreze individual pe bază de 

competiţie. Elevilor le lipseşte deprinderea de a munci în grup, încrederea în colegi şi 

profesori. Ei nu doresc decât victoria asupra celorlalţi şi dacă nu o obţin îşi pierd stima 

de sine. Competiţia apare în toate momentele, chiar în cele în care ea este neproductivă.  

 Atmosfera de intoleranţă. În clasă se formează mici grupuri. Lipsa sprijinului între 

colegi duce de multe ori la singurătate şi izolare. Apar resentimente faţă de capacităţile şi 

realizările celorlalţi, neîncrederea şi lipsa prieteniei. 

 Comunicare slabă. Aceasta reprezintă solul cel mai fertil pentru conflict. Cele mai multe 

conflicte pot fi atribuite neînţelegerii sau percepţiei greşite a intenţiilor, sentimentelor, 

nevoilor şi acţiunilor celorlalţi. Elevii nu ştiu să-şi exprime în mod pozitiv nevoile şi 

dorinţele sau le este frică să facă asta. Ei nu pot să-i asculte pe ceilalţi. Nu există contextul 

sau climatul necesar pentru aceasta. 

 Exprimarea nepotrivită a emoţiilor. Orice conflict are o componentă afectivă. 

Conflictele se vor accentua atunci când elevii au sentimente deplasate, nu ştiu să-şi 

exprime supărarea sau nemulţumirea într-un mod neagresiv, îşi suprimă emoţiile, sunt 

lipsiţi de auto-control. 

Absenţa priceperilor de rezolvare a conflictelor. Elevii şi profesorii nu ştiu să răspundă 

în mod creativ conflictelor. Ei preţuiesc şi utilizează modalităţi violente de soluţionare a 

acestora, urmând adesea modele furnizate de filmele de consum. 

Între agresiune şi inacţiune există o gamă foarte largă de răspunsuri. A câştiga sau a 

pierde, ca individ, nu sunt singurele ieşiri posibile dintr-un conflict. Cea mai bună soluţie este 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 238  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

cea în care ambele părţi câştigă. Pentru a se ajunge la soluţia câştig-câştig, profesorul  poate 

utiliza o serie de tehnici de rezolvare a conflictelor, cum ar fi: 

 Potolirea unei  bătăi; 

 Medierea; 

 Ignorarea; 

 Povestirea; 

 Răgazul 

 Formular de descriere a conflictului; 

 Jocul de rol; 

 Strategia celor 3R. 

Se spune că “în lume sunt mai multe conflicte decât fire de nisip” şi poate că este adevărat, 

tot atât de adevărat pe cât este şi faptul că însăşi societatea ne influenţează sistemul de valori, 

principii şi credinţe, comportamentul şi punctele de vedere asupra conflictelor. 

Proverbele-mesaj ca ”dinte pentru dinte, ochi pentru ochi”, “cine scoate sabia , de sabie va 

pieri”, nu pot să nu ne marcheze. O privire ofensivă, o replică depreciativă sunt capabile să 

determine un conflic. 

Oricine poate şi trebuie să trateze situaţiile conflictuale astfel încât comportamentul 

atacatorului să nu se accentueze şi respectul faţă de propria persoană să nu fie lezat. 
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1.53. Autismul infantil – definiție, tratamente și intervenții 

 

Profesor psihopedagogie specială Burcea Andreea Mădălina, 

Profesor de religie Măldăeanu Ștefan Leonard, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, jud. Teleorman 

 

TSA este o tulburare complexă şi extrem de heterogenă, una dintre cele mai frecvente 

tulburări în patologia psihică a copilului. Diagnosticul la o vârstă cât mai mică şi iniţierea 

precoce a unui tratament adecvat, bazat pe intervenţii educative timpurii, sunt punctele cheie 

ale intervenţiei în cazul unui copil cu TSA. Intervenţiile farmacologice şi cele 

nonfarmacologice, comportamentale, trebuie să fie complementare şi individualizate. Autismul 

este o tulburare de neurodezvoltare, care face parte, conform manualului de diagnostic DSM 

IV, din grupul tulburărilor pervazive de dezvoltare care cuprind: autismul infantil, tulburarea 

Asperger, tulburarea dezintegrativă a copilăriei, sindromul Rett şi tulburările pervazive de 

dezvoltare nespecificate (PDD-NOS) sau autismul atipic. 

 

I. Intervenţii psihopedagogice în autismul infantil 

Rita Jordan şi Stuart Powell (1995, pp VIII-IX) atrăgeau atenţia asupra faptului că ceea 

ce putem face este doar să descriem autismul „din propria noastră perspectivă ne-autistă. 

Tindem să-l interpretăm în termeni gen‚ cum ar fi pentru noi dacă am fi lipsiţi de anumite tipuri 

de înţelegere’ (de exemplu, lipsa abilităţii de a înţelege intenţiile altora). Aceasta este, în mod 

necesar, o perspectivă limitată şi rămâne astfel, motiv pentru care noi nu ne dăm seama din 

interior cum i se înfăţişează lumea persoanei cu autism”. 

Acest lucru i se răsfrânge în mod esenţial asupra oricărui tip de intervenţie terapeutică, 

chiar dacă programe precum TEACCH se străduiesc să creeze medii confortabile copilului 

autist (ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la finalitatea lor, mai ales dacă ne gândim la 

obiectivul integrării într-o realitate ce nu face concesii modului autist de raportare la lume) 

(Lorna Wing, 1988) (Temple Grandin reprezintă unul din cazurile reuşite de recuperare în 

autism. Ea a reuşit să se realizeze atât pe plan academic, cât şi în cel profesional (ca designer 

profesionist şi ca femeie de afaceri). Actualmente susţine prelegeri şi conferinţe în diferite ţări 

ale lumii. Chiar şi acum recunoaşte faptul că percepe şi înţelege lumea într-un mod aparte, 

găsind satisfacţie în acest fapt. Îşi relatează impresiile într-o lucrare autobiografică -Temple 

Grandin, 1997, Thinking in Pictures. New York: Doubleday). 
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Pentru R. Jordan şi S. Powell (ibid. pp. 5-6) este crucială înţelegerea dificultăţilor 

fundamentale existente la nivel psihologic atunci când se încearcă elaborarea unui curriculum 

adecvat necesităţilor educative şi recuperatorii ale copilului autist. Programul terapeutic 

complex conține (apaud I. Mușu et al., 1997, p.318) următoarele sarcini: învățarea limbajului, 

sporirea bagajului de cunoștințe, formarea deprinderilor motorii corespunzătoare, corectarea și 

ameliorarea comportamentului, integrarea socio-afectivă. În funcție de vârsta copilului și de 

severitatea tulburării, se pot obține rezultate promițătoare în urma ludoterapiei (ce servește la 

formarea și consolidarea progresivă a relațiilor de reciprocitate între copil și terapeut), 

meloterapiei (muzica substituind limbajul verbal oral), artterapiei (cu dublă funcție: de 

catharsis, respectiv de comunicare indirectă), teatrului de marionete. Terapia senzorialității 

trebuie începută abia după o atentă evaluare a reactivității generale și specifice a copilului, 

ținând cont de hiper- sau hipoesteziile constatate. Stimularea prin presiune profundă (strângeri 

în brațe sau „împachetări” în pături) se dovedeşte calmantă în unele cazuri, în timp ce în altele 

se recomandă desensibilizarea tactilă. Alteori, asocierea copiilor autişti cu copii având alte 

handicapuri (Down, IMOC), după principiul complementarităţii, poate conduce la rezultate 

benefice (V. Sirian şi C. Dinescu, op. cit.). 

Terapeutul trebuie să respecte idiosincraziile copilului, încercând să-i obţină cooperarea 

şi nicidecum să i-o forţeze. De pildă, va evita contactul ocular sau adresarea directă dacă 

copilului îi displace această abordare. Referinţele vor fi făcute către obiecte, acţiuni sau situaţii, 

chiar dacă ele privesc, în fapt, subiectul autist. Vor fi respectate, pe cât posibil, stereotipiile 

acestuia, deoarece încercarea intempestivă de a le destructura dă naştere la reacţii negative 

puternice care fac inutil orice program terapeutic. Medicaţia neuroleptică diminuează 

amplitudinea şi frecvenţa anumitor simptome, însă nu tratează afecţiunea propriu-zisă. 

Eficienţa redusă a programelor corectiv-recuperatorii are mai multe cauze: etiologia incertă, 

severitatea tulburării şi volumul redus al datelor privind dinamica vieţii psihice a autiştilor. 

Aceste programe sunt concepute în virtutea unor ipoteze despre ceea ce este autismul, 

însă adevărata natură a acestuia încă scapă cunoaşterii ştiinţifice. A recunoaşte limitele 

concepţiilor noastre referitoare la autism şi, mai ales, a rămâne permeabili la noi paradigme 

înseamnă în primul rând a evita capcana acelor patternuri stereotipe de gândire şi activitate ce 

seamănă, curios de bine, cu rutinele circulare obsesive şi autosuficiente ale copilului autist 

(Pentru indicaţii terapeutice în cazul sindromului Asperger, v. Hans Asperger (1952). 

Heilpädagogik, Berlin: Spinger Verlag). După H. Asperger (1944): „somnul meu de astăzi a 

fost lung, dar subţire”, „nu pot face asta glăsuind, ci doar din cap” (Mündlich kann ich das nicht, 

aber köpflich) etc. 
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II. Tratamente şi intervenţii recomandate în cazul tulburărilor care intră în spectrul 

autismului 

Notă: Această listă este orientativă. În momentul în care identificăm un tratament care 

prezintă interes, el va fi dezvoltat, cercetat din cărţi şi studii de specialitate. Titulatura 

„Tratamente şi intervenţii” se referă la instrumente de tratament, metodologii, teorii şi terapii. 

Metodele prezentate în acest capitol se vor regăsi în marea lor majoritate ca parte integrantă a 

programelor de intervenție care sunt dezvoltate în capitolul al III-lea, aplicativ-practic, de 

cercetare. Am considerat necesară descrierea lor înainte de a fi utilizate în diferite etape ale 

cercetării. 

Analiza comportamentală aplicată (ABA) – ABA se bazează pe cea mai solidă 

cercetare ştiinţifică dintre toate celelalte metodologii de tratament pentru TSA. Cel mai 

cunoscut procedeu din cadrul ABA care se utilizează, astfel încât persoanele diagnosticate cu 

TSA să-şi poată însuşi noi abilităţi, este pregătirea pe etape (DTT), procedeu în cadrul fiecare 

acţiune este descompusă pe etape, care pot fi asimilate mai uşor (a se vedea pregătirea discretă, 

pe etape). Un sistem de recompense este utilizat pentru a se motiva şi încuraja copilul în timp 

ce acesta îşi însuşeşte noi abilităţi şi noi moduri de comportare. În programele ABA sunt incluse 

atât intervenţii orientate spre terapeuţi, cât şi intervenţii orientate spre copil, cunoscute sub 

denumirea de „învăţare incidentală”. 

Terapia prin artă – Terapia prin artă îi poate ajuta pe copiii care au probleme în ceea ce 

priveşte abilităţile de comunicare, abilităţile în construirea unei relaţii şi probleme în ceea ce 

priveşte integrarea senzorială să-şi dezvolte simţul de sine. Terapia prin artă poate constitui un 

mijloc pentru înţelegerea stadiului emoţional al copilului, pentru identificarea conflictelor, 

pentru rezolvarea problemelor şi este utilă în a-i ajuta pe copiii diagnosticaţi cu TSA să îşi 

exprime sentimentele şi ideile. 

Terapia vieţii de zi cu zi – Pusă la punct de către medicul japonez Kiyo Kitahara, terapia 

vieţii de zi cu zi este un tratament holist pentru copiii diagnosticaţi cu TSA. Abordarea lui 

Kitahara implică dinamica de grup, integrarea senzorială, modelarea şi activitatea fizică, lucruri 

care pot ajuta copiii atât pe plan intelectual, cât şi pe plan social. 

Terapia prin contact – Este o metodă terapeutică care a fost pusă la punct de către 

Martha Welch, dr. specialist în psihologia copilului, şi este utilizată în cazul copiilor cu TSA 

sau a celor care au alte afecţiuni legate de simţul de ataşament. Prin această metodă terapeutică 

se caută crearea unei legături între copii şi părinte, respectiv între copil şi copil şi terapeut prin 

contact fizic. 
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Terapia prin joc (I) – Dr. Pamela J. Wolfberg a pus la punct primele terenuri de joacă 

integrate, în cadrul cărora copiii diagnosticaţi cu TSA se pot juca împreună cu copiii tipici şi să 

înveţe alături de ei, pot să se folosească de jucării împreună, se pot implica în jocuri, pot 

interacţiona, îşi pot dezvolta imaginaţia. Terapia prin joc dă cele mai bune rezultate în acele 

medii în care copiii se joacă, de exemplu acasă, în şcoală, în anumite locaţii în cadrul 

comunităţii. 

Terapia prin muzică – Metoda oferă posibilitatea trăirii unei serii de experienţe care ţin 

de ascultare. S-a demonstrat că în cadrul şedinţelor de terapie prin muzică scade tensiunea, se 

reduc durerile, se reduce tensiunea musculară, se încurajează mişcarea dacă este necesară 

refacerea din punct de vedere fizic. Prin terapia prin muzică se pot îmbunătăţi şi coordonarea, 

atenţia şi capacitatea de concentrare. 

Terapia prin joc (II) – Terapia prin joc îi ajută pe aceşti copii să dezvolte abilităţi care 

le sunt necesare pentru a se implica în jocul interactiv. În timpul şedinţelor terapeutul apelează 

la jucării şi la diferite activităţi, pentru a implica micuţii în jocuri adecvate. Prin intermediul 

terapiei prin joc copiii pot înţelege mai bine şi îşi pot exprima sentimentele şi trăirile. 

Poveşti cu implicaţii în plan social – În 1991, Carol Gray a pus la punct poveştile cu 

implicaţii în plan social, ca modalitate de a-i ajuta pe copiii diagnosticaţi cu TSA să îşi 

însuşească abilităţile utile în plan social. O poveste este creată pornindu-se de la o anumită 

situaţie, respectiv de la un anumit eveniment, iar copilului i se oferă atâtea informaţii de câte 

are nevoie, astfel încât să înţeleagă situaţia dată şi să reacţioneze adecvat, respectiv după cum 

ar fi de dorit. Poveştile cu implicaţii în plan social pot fi scrise de oricine, adică de un părinte, 

de un profesor sau chiar de către un copil şi pot fi adaptate în aşa fel încât să corespundă cu 

nevoile copilului. Poveştile pot fi însoţite şi de ilustraţii, fotografii sau muzică. 
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1.54. Program de intervenție psihopedagogică la elevii cu tulburări din 

spectrul autist. PIP aplicat în centrul de recuperare și consiliere pentru 

minorii cu dizabilități Zimnicea 

 

Profesor psihopedagog Alina Daniela Cepan, 

      Profesor psihopedagogie specială Cristina Buzatu Bobocel, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, jud. Teleorman 

 

Cercetarea s-a realizat pe un elev neşcolarizat, identificat cu tulburări din spectrul autist 

asociate cu deficit de atenţie şi hiperactivitate, care prezintă dificultăţi de învăţare în sfera citit-

scrisului şi a constat în implementarea unor programe de intervenţie psihopedagogică 

succesive, periodice și individualizate, programele putând fi aplicate în continuare atâta timp 

cât copilul va rămâne sub supravegherea specialiştilor din centrul de recuperare. 

A. Program de intervenţie personalizat  

Numele şi prenumele beneficiarului: C.E.F. 

Data şi locul naşterii: 05.05.2006, Alexandria, judeţul Teleorman 

Domiciliul: Zimnicea, str. Zorilor, Nr 217 

Şcoala/instituţia: neșcolarizat 

Echipa de lucru: psiholog practicant, psiholog stagiar, logoped și tatăl C.C.  

Diagnostic medical: Autism infantil. Tulburare din spectrul autist cu comportament 

stereotipc și crize de agitație psihomotorie. Qi 35 

Problemele cu care se confruntă copilul: 

 lipsa limbajului expresiv 

 interacțiuni sociale reduse 

 lipsa motivației pentru implicarea în sarcinile primite 

 lipsa comunicării funcționale chiar și la nivel nonverbal 

Priorităţi pentru perioada aprilie – septembrie 2019 

 Stimularea comunicării funcţionale 

 Imitație nonverbală 

 Identificare receptivă a obiectelor și comportamentelor 

 Jocul independent 

 Generalizare 
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 Abilități de autoservire 

 Imitație verbală 

 Imitație mișcări de motricitate fină și grosieră 

 Potriviri, sortări 

 

Obiective  Conţinuturi  Metode şi 

mijloace de 

realizare  

Perioada 

de 

intervenţie  

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor  

Metode și 

instrumente 

de evaluare 

Evaluarea 

tratamentul

ui 

comportame

ntal 

Perspective 

comportament

ale 

Participarea 

familiei 

Instruire unu – 

la – unu 

integrare 

Convorbire, 

observare, 

planificare 

2-6 aprilie 

2019 

Tatăl se 

implică în 

derularea 

programului 

Evaluare 

inițială 

(portage) 

Obținerea 

cooperării și 

reducerea 

acceselor de 

furie 

Organizarea 

mediului de 

învățare 

Identificarea 

recompenselor 

Modelarea  

Dezvoltarea 

comportament

elor de 

cooperare 

Convorbire, 

anamneza, 

studiu de caz 

Aprilie-

Septembrie 

2019 

Rămâne 

așezat la 

masă de 

lucru cel 

puţin 15 min 

Motivarea, 

Obţinerea 

cooperării 

Dezvoltarea 

abilităților 

de 

autoservire 

 

Mănâncă cu 

lingura 

Toarnă lichide 

Foloseşte 

furculiţa 

Foloseşte 

cuţitul  pentru 

a întinde 

diferite 

alimente 

Foloseşte 

cuţitul pentru a 

tăia 

Alimentaţie 

variată –

introducerea 

alimentelor noi 

Mănâncă la 

cerere 

Îmbrăcatul şi 

dezbrăcatul 

Prompt de 

gest, prompt 

verbal 

indirect, 

prompt 

verbal direct, 

exemplificar

e, prompt 

fizic 

Aprilie-

Septembrie 

2019 

Duce lingura 

la gură deşi 

mai varsă 

puţină 

mâncare 

Gustă dintr-

un aliment 

nou 

Se  îmbracă 

cu ajutor 

redus, dar nu 

îşi poate 

închide 

nasturii/ 

capsele 

Cere să 

meargă la 

baie 

Se spală şi 

şterge pe 

Generalizare

a 

programelor 
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Folosirea  

toaletei 

mâini fără 

ajutor 

Stimularea 

comunicării  

Stimularea 

dorinţei de 

comunicare 

(jocuri, 

alimente 

preferate) 

Transformarea 

comunicării 

într-o activitate 

distractivă (joc 

social: gâdilat, 

aruncat în sus 

pentru 

exprimarea 

bucuriei) 

Evidenţierea 

utilității 

comunicării  

Stimularea 

folosirii 

spontane a 

limbajului 

Prompt 

verbal total, 

Prompt de 

limbaj al 

corpului 

Aprilie-

Septembrie 

2019 

Articulare 

inexactă 

Exprimarea 

dorinţelor 

prin 

intermediul 

imaginilor 

Sistem de 

comunicare 

prin imagini 

PECS 

Identificare

a receptivă 

a obiectelor 

şi 

comportame

ntelor 

Învăţarea 

cuvintelor care 

denumesc 

obiecte, 

acțiuni, noţiuni 

Părţile 

corpului 

Obiecte de uz 

personal 

Animale 

Fructe/legume 

Prompturi 

- ghidaj fizic, 

indicarea cu 

degetul, 

promptul de 

poziţie 

Aprilie-

Septembrie 

2019 

Cunoaște 

minim 5 

obiecte din 

fiecare 

categorie 

Generalizare

a 

programelor 

Dezvoltarea  

abilităților 

de joc 

independent 

Incastre 

Jocuri de 

puzzle 

Cuburi 

Lego 

Labirinturi cu 

bile 

Păpuși/ 

animale/mașini

/ mingi 

Ghidaj fizic, 

demonstrație, 

comunicare 

verbală, 

indicarea cu 

degetul, 

promptul de 

poziție 

Aprilie-

Septembrie 

2019 

Iniţiază 

jocuri 

independente 

cunoscute 

Joc 

independent 

Dezvoltarea 

abilităților 

de imitare 

nonverbală 

Mișcări de 

motricitate fină 

și grosieră: 

Recompensa 

verbală şi 

recompensa 

tangibilă la 

Aprilie-

Septembrie 

2019 

Imită în mod 

natural 

acţiuni pe 

care alţii le 

Comportame

ntul 

copilului în 
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- bate din 

palme 

- ridică brațele 

- freacă 

mâinile 

- atinge burta 

- ridică 

degetele mari 

- face “pa”, 

“salut” 

- unește 

degetele 

arătătoare 

Imită acțiuni 

cu obiecte: 

jocul cu 

minge, cu 

cuburi, cu 

obiecte 

magnetice, cu 

plastilină 

alegerea 

copilului 

(plastilina, 

instrumente 

muzicale, 

alune, 

ciocolată) 

execută în 

prezenta lor. 

mediul 

natural 

Formarea 

abilităților 

de 

comunicare 

funcțională 

Da/nu 

funcțional 

folosind 

gesturi 

Ghidaj fizic 

Modelare 

verbală 

Aprilie-

Septembrie 

2019 

Își exprimă 

preferința 

prin gesturi 

(dă din cap 

sau indică 

“nu” 

folosind 

degetul 

arătător 

Comportame

ntul 

copilului în 

mediul 

natural 

 

Evaluarea programelor de lucru 

Data: 02-IX-2019, Nume: C.E.F. 

Comportament:  

 Crize de furie – ușor la solicitări 

 Auto-stimulare – moderat 

 Părăsește spațiul de lucru/se ridică în picioare – ușor 

 Durata medie a atenției – 40-50 sec 

Contact vizual: 

 se uită când i se cere – 15% 

 se uită când este strigat pe nume – 10% 

 se uită când se vorbește sau ascultă – 10% 

 se uită la materialele de lucru – 25% 

 îndeplinește comenzi simple – 25% 
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Imitație nonverbală:  

 Mișcări de motricitate fină și grosieră:  

 Bate din palme – generalizat 

 Ridică brațele – stăpânit 

 Freacă mâinile – în curs de învățare 

 Atinge burtica – stăpânit 

 Ridică degetele mari – în curs de învățare 

 Face „pa”, „pa” – stăpânit 

 Dă salut – generalizat 

 Unește degetele arătătoare – în curs de învățare 

 Atinge cotul – în curs de învățare 

 Atinge umerii – în curs de învățare  

 Întinde brațele – în curs de învățare 

 Desface un clește – generalizat 

 Arată cu degetul – în curs de învățare 

 Imită acțiuni: 

 Cu obiecte magnetice – stăpânit 

 Cu plastilină – stăpânit 

 Cu mingea – stăpânit 

 Cu cuburi – stăpânit 

 Duce cana la gură – stăpânit 

 Cântă la pian – generalizat 

 Răspunde la telefon – stăpânit 

 Amestecă cu lingura în castron – în curs de învățare 

 Aruncă mingea – stăpânit 

 Piaptănă părul – stăpânit 

 Potriviri: 

 Obiecte identice – generalizat 

 Imagini identice – generalizat  

 Culori – generalizat  

 Forme – generalizat 

 Mărimi – mare, mic – generalizat 

 Obiect la imagine (identice) – stăpânit 
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 Care e la fel? – arată cu degetul – în curs de învăţare 

 Asocieri  

– stăpânit 

Desen:  

 Controlul creionului – stăpânit  

 Linii drepte – linii circulare – în curs de învăţare 

 Colorează în contur – în curs de învăţare 

 Unește puncte – în curs de învăţare 

 Desenează după model – stăpânit 

Joc:  

 Jucării educative – piramida cu inele așezate în funcție de mărime – generalizat 

 Jucării bazate pe cauză şi efect – jucării cu cheie – stăpânit 

 Puzzle 18 pcs – generalizat 

 Seturi de joc – ferma, doctoral, bucătăria – stăpânit 

 Jucării de constructive – cuburi, lego – generalizat 

 Jocuri la care copiii îşi așteaptă rândul – „Piticot”, „nu te supăra frate” – în curs de învăţare  

 Cântece de dans – podul de piatră, alunelul – în curs de învăţare 

 Jocuri cu mingea – rostogolește, aruncă, prinde, da cu piciorul – stăpânit 

Inițierea interacțiunii/comunicării: 

 Alegeri/comunicare funcțională – alege dintre itemii prezentați - itemul cerut – în curs de 

învăţare 

 Arată cu degetul itemul – în curs de învăţare 

 Își exprima dorințe – în curs de învăţare 

 Stimularea comunicării – răspunde la întrebări cu da şi nu – în curs de învăţare 

Imitație verbală: 

 Vocalizări spontane – generalizat  

 Manevrarea cu sunet a obiectelor – în curs de învăţare 

 Imită sunete şi cuvinte: 

 vocale ușoare: a, o, u, i – stăpânit 

 consoane ușoare: m, b, p, d – stăpânit 

 Sunete mai dificile: t, n, g, f, v, etc. – în curs de învăţare  

 Combinații de sunete: 

 m+a, o, u, i, e – stăpânit 
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 B+a, o, u, I, e – stăpânit 

 P+a, o, u, I, e – stăpânit  

 D+a, o, u, I, e – stăpânit 

 Înlănţuiri: 

 silabe identice: ma-ma, ta-ta, be-be, pa-pa – stăpânit 

 silabe diferite: ma-mi, a-pa, ca-na – în curs de învăţare  

Autoservire:  

 La masă: 

 Folosește lingura/furculița – în curs de învăţare 

 Bea apa din cană – stăpânit 

 Bea cu paiul – în curs de învăţare 

 Îmbrăcat: 

 Îşi scoate hainele – în curs de învăţare 

 Descheie/încheie nasturi, capse – în curs de învăţare 

 Se descalță/încalţă – în curs de învăţare 

 Toaleta: 

 merge singur – stăpânit 

 Igiena personală: 

 Se spală pe mâini – stăpânit 

 Se piaptănă – stăpânit 

 Se spală pe dinți – în curs de învăţare 

Legenda:  

 Nivelul de stăpânire al unei abilităţi: 

 nu e pregătit  

 în curs de învăţare 

 stăpânit 

 generalizat 

 Comportamente: Gravitate: 

 grav 

 moderat 

 ușor  

 

Bibliografie: 
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Karen Siff Exkorn. (2010). Să înțelegem autismul. București: Ed. Aramis Print  

Verza, E. (1998). Psihopedagogie specială (manual pentru clasa a XIII-a, școli normale). 

București, E.D.P. 

DSM IV – TR 2000 – Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale – Asociaţia 

Psihiatrilor Liberi din România, Bucureşti. 

Barthelemy C., Fuentes J., Howlin P., Rutger van der Gaag (2009) – Persons with autism 

spectrum disorders – Identification, Understanding, Intervention (Autism Europe). 
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1.55. „Povești amestecate”- proiect de activitate 

 

Profesor învățământ preșcolar Chiriac Florina, 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Caransebeș, jud. Caraș-Severin 

 

Grupa: mare 

Tema de studiu: „Când, cum și de ce se întâmplă?”; 

Subtema: „Toamna”- evaluare; 

Domeniul experiențial: Limbă și comunicare; 

 Categoria de activitate: Educarea limbajului; 

Tema activității: „Povești amestecate”  

Mijloc de realizare: joc didactic;  

Tipul activității: evaluare de cunoștințe; 

Obiective de referință:   

Să înțeleagă și să transmită mesaje simple, să reacționeze la acestea;  

Să audieze cu atenție un text, să rețină ideile acestuia și să demonstreze că l-a înșeles;  

Obiective operaționale: 

O1- Să identifice poveștile de toamnă cunoscute; 

O2- Să relateze ideile principale ale poveștilor; 

O3- Să aleagă imaginile care nu fac parte din poveste; 

O4- Să aranjeze cronologic imaginile corespunzătoare fiecărei povești;  

O5- Să modifice finalul unei povești; 

O6- Să aprecieze răspunsurile colegilor;  

Sarcina didactică: recunoașterea poveștilor după imagini, alegerea imaginii greșite, care 

nu face parte din poveste, aranjarea în ordine cronologică a imaginilor, modificarea finalurilor 

unor povești;  

Regulile jocului: copiii sunt împărțiți în 3 echipe; fiecare echipă recunoaște povestea și 

alege din imaginile amestecate pe acelea care corespund poveștii lor, apoi le așează în ordine 

cronologică și găsesc un alt final poveștii;   

Elemente de joc: Surpriza, aplauzele, închiderea și deschiderea ochilor. 

Strategia didactică: 

Metode: Explicația, conversația, observația, demonstrația, exercițiul, problematizarea. 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 253  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

Mijloace didactice: Imagini din poveștile de toamnă cunoscute: „Povestea celor șapte 

frunze”- poveste populară, „Mărul” de V. Suteev, „Unde a zburat rândunica?” de T. 

Constantinescu;  

Forma de organizare: frontal, pe echipe, individual; 

Locul de desfășurare: sala de grupă;  

Durata: 30 minute;  

Bibliografie: 

L. Ezechil, M.P. Lăzărescu- „Laborator preșcolar”, editura V&I Integral, București, 2002; 

Ileana Hanganu, Cireșica Raclaru – „Jocuri pentru preșcolari- culegere”, Editura Aramis, 

2005; 

M. Taiban, M. Petre, V. Nistor, A. Berescu – „Jocuri didactice pentru grădinițele de 

copii”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1976. 

Componența grupei: 20 copii cu dezvoltare tipică, 1 copil integrat  

Descrierea copilului cu CES: S.A: tulburare cu elemente din spectrul autist;   

Obiectiv specific deficiență mintală:  

Ascultarea şi înţelegerea mesajelor orale scurte exprimate de profesor ; 

Utilizarea în comunicare a modelelor de exprimare nonverbală (mimică, gesturi); 

 

Cantitate 

Identificarea imaginii de 

ansamblu a poveștii;  

Colorarea unei imagini dintr-

o anumită poveste;   

Timp 

Timpul de implicare a 

copilului în activitate va fi 

mai scurt, în limita capacității 

de concentrare;  

Nive de suport 

Colorarea imaginii din 

poveste împreună cu 

educatoarea;  

Input 

Imaginile dintr-o anumită 

poveste vor fi așezate de 

restul  echipei din care face 

parte și copilul cu CES,  pe 

un panou special în ordine 

cronologică;  

Dificultate 

După aranjarea în ordine 

cronologică a imaginilor 

poveștii, copilul va alege de 

pe jos imaginea de ansamblu 

a poveștii; 

Output 

Copilul va trebui să arate 

colegilor imaginea de 

ansamblu a poveștii;  

Participare 

 
Obiective alternative 

Copilul va colora în timp ce 

ceilalți copii modifică finalul 

poveștilor;  

Curriculum substitut 

(functional) 

Programa adaptată 

pentru Limbă și 

comunicare 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Etapele 

instruirii  

Ob. 

Op. 

 

Conținuturi  Strategia didactică Evaluare  

Metode și mijloace de 

învățământ 

C G I 
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Moment 

organizatoric 

  Aranjarea mobilierului; 

pregătirea materialelor 

necesare;  

X    

Captarea 

atenției 

  Conversația 

Educatoarea va 

introduce trei plicuri 

decorate cu elemente 

de toamnă, primate de 

la Zâna Toamna. 

X    

Enunțarea 

scopului și a 

obiectivelor 

  Expunerea 

Educatoarea le spune 

copiilor că Zâna 

Toamna a greșit 

poveștile și a amestecat 

toate imaginile din 

povești, iar copiii vor 

trebui să o ajute să 

refacă correct 

poveștile; 

X    

Reactualizarea 

cunoștințelor   

O1 Poveștile: 

„Unde a 

zburat 

rândunica?”, 

„Povestea 

celor șapte 

Frunze”, 

„Mărul”;  

Conversația  

Întrebări puse de 

educatoare: 

-Ce povești cunoașteți 

despre anotimpul 

toamna? 

-Ce personaje ați 

întâlnit în aceste 

povești? Enumerați-le!  

    

Prezentarea 

conținutului și 

dirijarea 

învățării  

 Explicarea 

regulilor 

jocului 

Executarea 

jocului de 

probă 

Poveștile: 

„Unde a 

zburat 

rândunica?”, 

„Povestea 

celor șapte 
Frunze”, 

„Mărul”; 

Explicația  

Educatoarea va împărți 

copiii pe echipe (3), 

după care va citi 

fragmente scurte din 

cele trei povești, pentru 

a arăta fiecărei echipe 

ce poveste îi 

reprezintă. Fiecare 

echipă va alege, din 

poveștile amestecate de 

pe jos, imaginile din 
povestea lor, apoi le 

așează în ordine 

cronologică, 

repovestesc povestea. 

Educatoarea va cere 

copiilor să închidă 

ochii și va introduce în 

șirul logic al poveștii, o 

imagine din altă 

poveste, apoi va cere 

copiilor să o identifice. 

 X   
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Demonstrația 

Se va executa jocul de 

probă cu o altă 

poveste. 

Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

O2 

O3 

O4 

Desfășurarea 

jocului 

propriu-zis 

Poveștile: 

„Unde a 

zburat 

rândunica?”, 

„Povestea 

celor șapte 

Frunze”, 

„Mărul”; 

Conversația, 

exercițiul, 

problematizarea 

Copiii împărțiți pe 

echipe sortează 

imaginile 

corespunzătoare, le 

așează în ordine 

cronologică, apoi 

repovestesc pe rând 

conținutul poveștilor; 

apoi vor trebui să 

găsească imaginile care 

nu corespund poveștii, 

imagini introduse de 

educatoare. 

Copilul cu CES va  

alege de pe jos 

imaginea de ansamblu 

a poveștii echipei sale.  

 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

O5 Complicarea 

jocului- 

găsirea unui 

alt final 

poveștilor 

prezentate  

Problematizarea  

Educatoarea va cere 

copiilor să găsească un 

alt final poveștilor. 

Copilul cu CES  va 

colora o imagine 

simplă din povestea 

echipei. 

  X  

Evaluare   Poveștile: 

„Unde a 

zburat 

rândunica?”, 

„Povestea 

celor șapte 

Frunze”, 

„Mărul”; 

Copiii vor rezolva, pe 

echipe, câte un puzzle 

cu imaginea de 

ansamblu a poveștii 

echipei. 

Copilul cu CES 
rezolvă sarcina 

împreună cu colegii de 

echipă. 

 X   
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1.56. Avantajele utilizării  modelului  Mastery Learning de evaluare 

formativă și consecințele punerii în practică la elevii cu CES 

 

Profesor învățământ preșcolar Drăghin Anișoara, 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Caransebeș, jud. Caraș-Severin 

 

Sistemul învăţării depline găseşte, în mod sigur, un câmp larg de aplicare în predarea 

celor mai multe discipline de învăţământ – matematica, ştiinţele naturii şi limbi. Strategia 

învăţării depline îi oferă profesorului un ansamblu de instrumente utile – alegerea metodelor şi 

procedeelor de învăţământ, selectarea materialelor didactice necesare, alegerea mijloacelor 

tehnice de învăţământ (atunci când materialele didactice presupun utilizare lor), stabilirea 

combinaţiei celei mai potrivite a metodelor şi mijloacelor şi imaginarea unor situaţii de învăţare 

adecvate, care să asigure atingerea obiectivelor propuse la un nivel de performanţă cât mai înalt, 

cu majoritatea elevilor. 

Performanţele şcolare sunt, de fapt, rezultanta mai multor factori, care ţin de elevi, de 

profesori, de cadrul material – organizatoric şi de management. 

Din punct de vedere procedural, se poate spune că sistemul „învăţării depline” răspunde 

cerinţelor unei raţionalităţi tehnice, manageriale, cu accent pe organizarea proceselor de 

instruire şi a condiţiilor învăţării, pe utilizarea unui complex de proceduri didactice şi de tehnici 

retroactive şi corective în măsură să asigure acel nivel ridicat de învăţare pentru circa 80% din 

totalul elevilor unei clase. 

Comportamentul şi componentele unei asemenea strategii generalizată ar pute fi 

transpuse într-o logică foarte apropiată demersului didactic, în care profesorul se erijează în 

conducător al procesului de instruire, proces ce parcurge următoarele evenimente: 

În prealabil, este necesară o operaţie (sistem) de diagnosticare care să releve în mod 

analitic progresele, deficienţele şi lacunele sesizabile în pregătirea anterioară a fiecărui elev 

(nivelul comportamentelor cognitive de la care pleacă). Un asemenea ”filtru” bazat pe utilizarea 

unor teste adecvate de diagnosticare trebuie să fie aplicat la începutul unui ciclu nou de instruire 

sau atunci când profesorul preia un nou colectiv de elevi. Aceasta presupune o reconstituire a 

obiectivelor şi a materiei anterior parcurse, în perspectiva reactualizării acelor cunoştinţe sau 

capacităţi esenţiale cel puţin la nivel minimal acceptabil de performanţă şi indispensabile 

avansării spre o nouă învăţare. 
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În măsura în care se simte nevoia, această evaluare iniţială urmează să fie însoţită de 

mijloace de intervenţie (programe de compensare sau de ratrapare) folosite în scopul 

recuperării, al îmbunătăţirii, al completării şi consolidării cunoştinţelor prealabile; 

reactualizarea cunoştinţelor anterior achiziţionate relevante pentru realizarea sarcinii noi de 

învăţare. 

Definirea şi prezentarea pe scurt a obiectivelor de îndeplinit, specifice diferitelor unităţii 

de învăţare, în termeni operaţionali. Majoritatea obiectivelor se pot exprima sub forma unor 

sarcini sau serii de sarcini de învăţare. Sarcina de învăţare are înţelesul de solicitare a elevului 

de a trece de la o stare de ignorare (necunoaştere) a unor fapte sau a unor noţiuni date la starea 

de cunoaştere şi înţelegere a acestora; ori de la incapacitatea realizării unor performanţe la 

capacitatea de a o executa (inclusiv sarcini de aplicare sau transfer). Aceasta echivalează cu 

descompunerea activităţii şcolare în mai multe serii de sarcini; predarea sau prezentarea 

materiei de învăţare (ori punerea elevilor în contact cu acesta) dirijată în prealabil pe fragmente 

numite unităţi de predare învăţare alcătuite din grupări de lecţii şi lecţii (teme şi subteme). 

Prezentarea propriu-zisă a materiei urmează se realizeze în forme multiple şi cu totul deosebite 

de cele folosite în cadrul predării frontale – administrate întregii clase; 

Gestionarea timpului la dispoziţia elevilor pentru învăţare, urmând principiul că fiecare 

elev are dreptul de a progresa în propriul său ritm, recunoaşterea faptului că învăţarea 

progresează proporţional cu timpul efectiv folosit pentru aceasta (ceea ce presupune să se 

acorde elevilor care învaţă mai lent un timp suplimentar şi un ajutor suplimentar în afara 

orarului regulat al clasei). 

Diversificarea modurilor de abordare şi utilizare flexibilă a timpului de către elev şi 

profesor, ceea ce ar veni, în sprijinul diferenţierii şi facilitării unui sprijin mai particularizat 

aplicat fiecărui elev, potrivit stilului său cognitiv şi cel mai stimulativ pentru motivaţia sa;  

mai departe, se are în vedere execuţia sarcinii de învăţare, organizarea instruirii pe grupe de 

nivel şi individualizată în cadrul clasei, cu aplicarea unor metode participative şi interactive, de 

cooperare – se adaugă acestora şi forme de muncă în colectiv, cu întreaga clasă. 

Supravegherea activităţii de învăţare în punctele care permit verificarea înţelegerii şi 

însuşirii depline a fiecărei secvenţe sau priceperi preliminare. De fapt, aceasta presupune 

transformarea verificării cunoştinţelor dintr-un instrument de identificare a elevilor care au 

realizat sau nu au realizat progres în învăţare, într-un mijloc de conexiune inversă şi corectivă, 

de diagnosticare a dificultăţilor întâmpinate şi de prescriere a unor procedee corective adecvate. 

Astfel spus, este vorba de însoţirea învăţării de un sistem de evaluare funcţional cu accent pe 
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evaluarea formativă, cu o pronunţată funcţie de feed-back imediat, obţinută prin diverse probe 

aplicative, ceea ce va permite profesorului să simtă „pulsul” fiecărui elev. 

Este, de asemenea, necesar să se acorde pe cât posibil şi atât cât trebuie un ajutor 

corectiv individualizat, pe măsură ce fiecare elev resimte nevoia unui asemenea sprijin pentru 

a putea depăşii dificultăţile de învăţare pe care le întâmpină. Profesorul poate face acest lucru 

dacă recurge la forme multiple de prezentare a materialului cu totul deosebite de cele folosite 

în cadrul lecţiei, iniţiate cu întreaga clasă, pentru a oferii fiecărui elev tipul de sprijin cel mai 

potrivit, stilul cognitiv şi cel mai stimulativ pentru motivaţia sa. De mare eficienţă poate fi 

sprijinul ce vine din partea colegilor din grupă, a celor mai avansaţi. Normal este ca acordarea 

acestui sprijin să fie însoţită de elemente de întărire pozitivă şi de încurajări sporite, intervenţii 

care vor avea darul să contribuie la crearea de situaţii stimulative, motivate, de învăţare. 

Principala problemă a învăţământului de masă, este aceea a compensării inegalităţii 

iniţiale a elevilor proveniţi din medii foarte diferite, şcolii revenindu-i sarcina fundamentală de 

a-i ridica pe toţi aceşti elevi la acelaşi nivel de învăţare, de a le asigura realiza aceleaşi obiective 

instructiv educative. Acesta este punctul de plecare şi scopul „învăţării depline”, ca sistem sau 

ca strategie ce speră într-o îmbunătăţire apreciabilă a procesului de învăţământ capabile să-i 

aducă pe aproape pe toţi elevii dintr-o clasă la un nivel înalt de performanţă. 

Cu toate că, în mod real, elevii diferă între ei sub aspectul implicări în actul învăţării astfel 

de condiţii de învăţare favorabile pot să apară când: 

 se dă posibilitatea fiecăruia să depună atâtea eforturi (exersări) câte îi sunt necesare pentru 

îndeplinirea sarcinii date; 

 se acordă fiecăruia o cantitate suficientă de timp, atât cât îi este necesar pentru a ajunge 

la învăţarea deplină a sarcinii respective (ceea ce reprezintă o problemă de respectare a 

diferenţelor de ritm ale învăţării); 

 se oferă fiecăruia ajutorul şi încurajarea de care are nevoie, la momentul potrivit (când şi 

unde are dificultăţi), sprijin ce ar putea veni atât din partea cadrului didactic cât şi din 

partea colegilor, ajutor suplimentar în clasă sau în afara clasei. 

Aceste diferenţe individuale de învăţare se datorează nu unor date înnăscute, ereditatea 

este consecinţa modului de educaţie exercitat asupra copiilor la nivelul familial şi şcolar. El 

sunt dobândite, îşi găsesc sursa în felul în care se lucrează cu elevii. De exemplu, instruirea 

frontală sau în grupuri mici este convenabilă numai unora dintre elevi se datorează unor erori 

de educaţie. 

Nivelul învăţării în şcoală este funcţie de timpul consumat pentru învăţare raportat la 

timpul de care elevul are nevoie pentru a învăţa. Faptul că unii elevi învaţă mai rapid, alţii mai 
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lent, că există diferenţe de învăţare, acestea sunt aspecte influenţate de cantitatea de învăţare 

anterioară, de anumite trăsături caracteristice ale celui care învaţă (perseverenţa în învăţare), de 

capacitatea de a înţelege instruirea şi de calitatea instruirii. 

Concluzii 

În esenţă, superioritatea sistemului ,,învăţării depline’’ constă în aceea că spre deosebire 

de învăţământul tradiţional în care sistemul de însuşire modurile de predare sunt aceleaşi pentru 

toţi elevii, o pedagogie a învăţării depline învăţării depline încearcă să ofere fiecărui elev timpul 

şi mijloacele de a-şi însuşi comportamentele dorite. În primul caz, o intervenţie pedagogică 

identică pentru toţi elevii duce la rezultate diferite, disperate; în al doilea caz, un învăţământ 

diferenţiat duce la rezultate identice, omogene, ale elevilor, plasate în vârful de notare. 

Sistemul învăţării depline găseşte, în mod sigur, un câmp larg de aplicare în predarea 

celor mai multe discipline de învăţământ – matematica, ştiinţele naturii şi limbi. Strategia 

învăţării depline îi oferă profesorului un ansamblu de instrumente utile – alegerea metodelor şi 

procedeelor de învăţământ, selectarea materialelor didactice necesare, alegerea mijloacelor 

tehnice de învăţământ (atunci când materialele didactice presupun utilizare lor), stabilirea 

combinaţiei celei mai potrivite a metodelor şi mijloacelor şi imaginarea unor situaţii de învăţare 

adecvate, care să asigure atingerea obiectivelor propuse la un nivel de performanţă cât mai înalt, 

cu majoritatea elevilor. 
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1.57. Evaluarea elevilor cu CES integrați 

 

Profesor învățământ preșcolar Peia Codruța, 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Caransebeș, jud. Caraș-Severin 

 

Învăţământul actual este în continuă transformare evolutivă. Preocupările cadrelor 

didactice sunt îndreptate în special în direcţia perfecţionării activităţii educative şi a practicii 

şcolare. Toate aceste preocupări au ca scop  principal eficientizarea activităţii de instruire şi 

educaţie. Evaluarea efectelor produse se raportează atât la cadre didactice şi elevi cât şi la 

procesul didactic. 

Scopul principal al evaluării periodice a nivelului de pregătire profesională şi metodică a 

personalului didactic din învăţământ are un rol deosebit de important în cunoaşterea şi 

aprecierea activităţii ce se reflectă asupra elevilor cu cerinţe educative speciale (CES) şi a 

randamentului şcolar. 

Integrarea elevilor cu CES în colectivul unei clase este una dintre cele mai dificile 

probleme psihopedagogice datorită diverselor probleme pe care le ridică aceasta, cum ar fi: 

posibilităţile de dezvoltare, efectele asupra colegilor de clasă, condiţii diferite de organizare a 

orei, evaluare diferenţiată. 

Cele mai importante teorii ale învăţării şcolare se pot clasifica în:  

1) teorii clasice: teoria învăţării prin conexiune condiţionată respondentă şi exerciţiu 

(Watson, Pavlov), teoria învăţării prin configuraţie (Kohler), teoria învăţării intuitive (Kifca); 

2) teorii moderne: teoria acţiunilor mintale (Galperin), teoria învăţării ierarhice şi dirijate 

(R.M. Gagne), teoria acţiunii şi învăţării (Piaget, Aebli), teoria învăţării stadiale şi prin 

explorarea alternativelor (J. S. Bruner). 

Teoriile de mai sus sunt surse pentru modele eficiente de evaluare, predare, învăţare. În 

integrarea elevilor cu CES trebuie să ţinem seama de toţi cei implicaţi direct în realizarea 

obiectivelor învăţării, în cadrul procesului de învăţământ. 

Evaluarea, ca urmare a succesului sau insuccesului şcolar este produsul intervenţiei mai 

multor factori care interacţionează: 

o factori biologici datoraţi stării de sănătate a elevului şi de rezistenţa lui la oboseală; 

o factori psihologici 

• factori intelectuali daţi de procesele psihice 

• factori afectivi – emoţionali daţi de sentimente, interese 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 261  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

• factori caracteriali daţi de orientarea şi autoreglarea personalităţii 

o factori sociali 

• familia, climatul socio-educaţional şi condiţiile social economice şi socio-culturale 

• clasa de elevi – comunitatea educativă, lideri influenţi, grupuri deja formate de elevi, 

numărul elevilor 

o factori psihosociali ai personalităţii pedagogului daţi de: 

•  atitudinea profesorului faţă de activitatea didactică, faţă de elevi şi părinţi 

• calitatea pedagogică a profesorului, prestigiul pedagogic în rândul elevilor 

o factori pedagogici daţi de capacitatea profesorului de a administra ora şi procesul de 

instruire al elevilor, de a realiza eficient obiectivele propuse 

Un rol deosebit de important îl are personalitatea profesorului prin modalitatea de 

comunicare verbală şi non-verbală cu elevii, inteligenţa socio-culturală şi capacităţile afective, 

motivaţia, interesul, voinţa, perseverenţa. 

Insuccesul şcolar se poate datora unei discordanţe între cerinţele instructiv-educative, 

cumulate cu posibilităţile fizice, psihice şi psihofiziologice ale elevului pe de o parte şi 

eforturile pedagogice depuse de cadrele didactice, colegi şi familie şi comunitate, pe de altă 

parte.  

Cauzele insuccesului şcolar sunt foarte multe şi pot fi exprimate prin diverse forme, 

reprezentând o situaţie de inadaptare la activitatea de învăţare, la cadrele didactice, la factorii 

biologici şi psihologici, la factorii economici, socio-culturali. 

Un pericol al inadaptării elevilor cu CES într-o clasă de elevi poate periclita succesul 

întregii clase prin transmiterea eşecului psihologic rezultat de incapacitatea elevilor cu CES şi 

a profesorilor de a valorifica resursele cognitive, afective, volitive, motivaţionale, atitudinale,  

aptitudinale, temperamentale, caracteriale şi creative. 

În accepţiunea savanţilor români Alois Gherguţ, C. Neamţu, T. Cosma, M. Farkas, 

termenul de cerinţe educative speciale CES (special educaţional needs) se referă la cerinţele în 

plan educativ ale unor categorii de elevi, cerinţe consecutive unor disfuncţii sau deficienţe de 

natură intelectuală, senzorială, psihomotrică, fiziologică sau ca urmare a unor condiţii psiho-

afective, socio-economice sau de altă natură (cum ar fi absenţa mediului familial, condiţii de 

viaţă precare, anumite particularităţi ale personalităţii copilului) ce plasează elevul într-o stare 

de dificultate în raport cu cei din jur.  

Pentru clasele în care sunt elevi cu CES, trebuie elaborat şi implementat un sistem 

independent de evaluare a performaţelor şcolare ce cuprinde evaluări pe eşantioane 
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reprezentative de elevi din diferite clase şi de la diferite discipline, cu scopul determinării stării 

reale de realizare a obiectivelor educaţionale. 
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1.58. Proiect de activitate didactică - Formarea abilităților de comunicare 

 

Profesor psihopedagog Felderă Bianca, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Sibiu, jud. Sibiu 

 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: FORMAREA ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE 

Unitatea de învățare: Comunicarea verbală și nonverbală                     

Subiect:  „Circuitul apei în natură” 

Tipul lecției: de consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

Scopul lecției: îmbogățirea vocabularului activ și pasiv prin consolidarea cunoștințelor 

referitoare la circuitul apei în natură și a rolului acesteia în viața noastră 

Obiective operaționale cognitive: 

O1: să completeze elementele din calendarul naturii, precizând corect data, ziua, luna, 

anul, anotimpul, aspecte legate de starea vremii; 

O2: să completeze propoziții lacunare, precizând locul preferat din natură în ipostaza de 

picătură de apă/ fulg; 

O3: sa utilizeze cuvinte noi în enunțuri adecvate, formulând propoziții pe baza unor 

imagini; 

O4: să denumească, intuind corect elementele principale ale unui circuit al apei în natură 

(soare, nor, ploaie, râu, lac, floare); 

O5: să audieze cu atenție povestea ”Povestea unei picături de apă” de M. Ghivrigă, 

indicând corect pe o machetă poziția  unei picături de apă; 

O6: să descrie verbal, pe scurt, drumul parcurs de o picătură în circuitul apei; 

O7: să înțeleagă raporturile cauzale dintre aspecte legate de starea vremii și stările de 

agregare ale apei; 

O8: să transmită mesaje simple despre importanța apei în viața omului, a animalelor și a 

plantelor, rezolvând corect  sarcinile unui joc didactic; 

O9: să conștientizeze pericolele excesului sau lipsei apei în natură; 

O10: să rezolve corect sarcinile fișei de lucru; 

 Obiective operaționale psihomotorii: 

O11: să poziționeze corect picăturile de apă pe macheta reprezentând circuitul apei în 

natură, pe baza audierii unei povești; 
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O12: să confecționeze brățara simbolizând circuitul apei în natură, prin atașarea 

elementelor în ordinea cerută; 

O13: să-și dezvolte coordonarea ochi- mână, prin rezolvarea corectă a sarcinilor jocului 

didactic ”La pescuit”; 

Strategia didactică:    

a) Resurse procedurale:  conversatia, explicatia, observația dirijată, jocul didactic,  

problematizarea,  concurs-joc,  activitatea independentă;  

 b) Resurse materiale:  calendarul naturii, calculator, povestea ”Povestea unei picături 

de apă” de M. Ghivrigă,  macheta reprezentând circuitul apei în natură, mascota Pica-Pica,  

planșă cu etapele lecției, jetoane- apa în viața noastră, jetoane-apa: prieten sau dușman , brățări 

din fetru simbolizând etapele lecției, joc ”La pescuit” , fișe de lucru. 

c)  Forme de organizare a activității: frontală, individuală  

d) Resurse temporale: 45 min 

e) Resurse umane: Colectivul clasei a II-a este format din 5 elevi: trei având deficiență 

mintală severă (la unul dintre aceștia  fiind asociată cu sindrom Down), un elev  cu deficiență 

mintală medie și un elev cu intelect de limită, nestimulat cognitiv, fără frecventarea grădiniței. 

Elevii au  vârsta cronologică cuprinsă între 9-14 ani. Toți elevii prezintă întârzieri în dezvoltarea 

limbajului, doi dintre cei cu deficiență  severă prezentând dislalie polimorfă. 

 

Etapele 

lecției 

Ob. 

op. 

Demersul instructiv-educativ Metode Mijloa-

ce did. 

Eva-

luare 

1. Moment 

organi-

zatoric  

 Asigurarea climatului psihoafectiv 

necesar unei bune desfășurări a 

activității; pregătirea materialelor 

necesare. 

   

2. Intro-

ducere în 

activi- 

tate 

 

   

 

O1 

 

 

O2 

 

O3 

 

Întâlnirea de dimineață: salutul, 

prezența elevilor, completarea 

calendarului naturii; 

”Cum e vremea zi?”- alegerea 

jetonului corespunzător stării vremii 

(soare, nor, ploaie, ninsoare, ceață). 

Elevii sunt solicitați să identifice și să 

denumească fiecare stare a vremii 

reprezentată pe jetoane. 

”Dacă aș fi apă, aș vrea să fiu……..”- 

joc didactic 

Ex……..”să ud florile” / ……”să 

satur oamenii” 

………”să plutesc pe un nor”/…… ”să 

fiu un val” 

 

Con-

versația 

 

Joc 

didactic 

 

Proble-

mati-

zarea 

Calen-

darul 

naturii 

Jetoane 

starea 

vremii 

 

Jetoane

- apa în 

natură 

 

Rezol-

varea 

sarcinii 

de 

lucru 
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Pe rând, elevii sunt încurajați să 

completeze propozițiile cu unul sau 

mai multe cuvinte indicând o stare de 

agregare a apei sau locul în care se 

găsește.  Ca sprijin, aceștia vor extrage 

dintr-un plic câte un jeton 

reprezentând o formă în care putem 

găsi apa în natură ( lac, râu, ocean, 

izvor, zăpadă, nor). Jetoanele se expun 

frontal, pe o planșă. 

3. Cap-

tarea 

atenției 

 

 Profesorul le spune elevilor că de 

dimineață, în drum spre școală, s-a 

întâlnit cu Pica-Pica, o picătură micuță 

de apă cristalină dar…….foarte tristă 

deoarece s-a pierdut de frații săi în 

urma unei vijelii puternice. Zâna 

Apelor- mama acesteia- ne roagă s-o 

ajutăm pe Pica Pica să se reîntâlnească 

cu frații săi. Acest lucru va fi posibil 

doar dacă vor trece cu bine anumite 

probe, adică dacă  vor rezolva corect 

anumite sarcini/ exerciții. Pentru a nu 

pierde ordinea corectă a exercițiilor/ 

jocurilor, elevii sunt rugați să urmeze 

traseul indicat de săgețile de pe planșa 

reprezentând un circuit al apei în 

natură.  

 

Explica

ția 

 

Con-

versația 

 

Masco-

ta Pica-

Pica 

 

 

4. Anun-

ţarea 

temei 

şi a 

obiecti-

velor 

     

 Profesorul explică, pe înțelesul 

elevilor, tema lecției de formarea 

abilităților de comunicare și sarcinile 

de lucru corespunzătoare etapelor 

lecției. Planșa cu etapele de parcurs în 

lecție sunt prezentate elevilor sub 

forma unui circuit al apei în natură,  

care se completează cu simboluri 

specifice acestuia, descoperite de către 

elevi pe măsura rezolvării itemilor/ 

sarcinilor de lucru. 

 

Expli-

cația 

 

 

Planșă 

cu 

etapele 

lecției 

Capaci-

tatea de 

asculta-

re 

activă 

5. Diri-

jarea 

invăţă-rii 

    

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

O5 

 

 

O6 

O7 

Pentru a urma cu și mai mare atenție 

traseul indicat pe planșă, elevii 

primesc brățări din fetru pe care  vor 

aplica, pe măsura parcurgerii itemilor, 

elemente specifice circuitului ( soare, 

lac, nor, fulg). 

Apa, o poveste fără sfărșit – 

Circuitul apei 

Elevilor li se prezintă o machetă 

reprezentând circuitul apei în natură 

(realizată cu ajutorul hârtiei creponate, 

glasate, foliei de plastic, polistirenului 

etc), fiind ghidați apoi înspre:   

Expli-

cația 

Ele-

mentul 

surpriză 

 

 

 

Expli-

cația 

 

Obs.di-

rijată 

Brățări 

fetru cu 

circui-

tul apei 

 

Mache-

tă cir-

cuitul 

apei  

 

Calcu-

lator 

 

Apreci-

eri 

verbale 

asupra 

capaci-

tății de 

conc. a 

atenției  

 

Capaci-

tatea de 

înțele-
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O11 

O12 

 

 

 

 

 

 

 

 

O13 

 

 

 

O8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O9 

 

 

 

 

-intuirea, identificarea și denumirea 

elementelor principale ale machetei 

(soare, nor, ploaie, râu, lac, floare); 

-audierea  poveștii ”Povestea unei 

picături de apă” de M.Ghivrigă; 

-poziționarea pe  machetă de picături 

de ploaie sau gheață modelate anterior, 

simultan cu audierea poveștii 

(ascultare activă); 

Descrierea pe scurt a circuitului 

parcurs de apă, pe baza poveștii 

audiate, prin cuvinte sau propoziții 

simple, insistându-se asupra 

corectitudinii pronunțării silabelor și 

cuvintelor. 

Secvență de diferențiere: Această 

sarcină va fi diferențiată, în funcție de 

particularitățile de limbaj ale elevilor, 

celor cu dislalie polimorfă și întârziere 

în dezvoltarea limbajului solicitându-

li-se doar formularea de cuvinte sau 

propoziții simple ex. .”soare”, ”nor”, 

”lac”, ”ploaie”, ”Ploaia cade.”, 

”Gheața se topește.” etc 

 La finalizarea sarcinii, elevii atașează 

pe brățara de fetru simbolul indicat pe 

palșa model (soare). 

”Apa în viața noastră”- joc didactic 

”La pescuit” 

Sarcina: evidențierea importanței apei 

pentru om, plante și animale  

Desfășurarea jocului: Elevii stau în 

picioare, în jurul mesei, în fața lor, pe 

o planșetă,  fiind așezate mai multe 

jetoane sugestive pentru importanța 

apei în viața omului, a animalelor și a 

plantelor. Ei sunt ”pescari” și, cu 

ajutorul unor undițe cu capăt magnetic 

vor ”pescui” câte un jeton (care are 

atașată o agrafă de birou) de pe 
planșetă, pe rând, punându-le în coșuri 

individuale, până la terminarea 

jetoanelor. Apoi, fiecare elev, va 

preciza elementul de pe jeton, lipindu-

l pe o planșă frontală. Ex: igiena 

personală, spălatul vaselor, stins 

focul, înot, pescuit, plante, mediu de 

viață  delfin, țestoasă etc.  

Se va precisa în fiecare caz utilitatea 

apei, solicitând elevilor formulare de 

Audiția 

Proble-

matiza-

rea 

Con-

versația 

 

 

 

 

 

Explica

ția 

Joc 

didactic 

Exerci-

țiu 

motric 

 

 

 

Explica

ția 

Con-

versația 

Demon

strația 

 

 

Con-

curs-joc 

 

Explica

ția 

”Po-

vestea 

unei 

picături 

de apă” 

de M. 

Ghivri-

gă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane 

impor-

tanța 

apei 

 

Joc ”La 

pescuit

”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane 

pericole

le apei  

 

 

Jeton 

picătură 
cu față 

veselă, 

jeton 

față 

tristă 

gere a 

mesaju-

lui 

audiat 

 

 

Capaci-

tatea de 

a inte-

gra cu-

vinte în 

enun-

țuri 

simple 

proprii 

 

 

 

 

 

 

 

Capaci-

tatea de 

a sesiza 

impor-

tanța 

apei 

 

 

 

 

 

 

Capacit

atea de 

a 

preciza 

perico-

lele re-
prezen-

tate de 

apă 

Apreci-

eri 

verbale 

privind 

corecti-

tudinea 

rezol-
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propoziții simple, cu accent pe 

pronunția corectă a cuvintelor. 

Secvență de diferențiere: Această 

sarcină va fi diferențiată, în funcție de 

particularitățile de limbaj ale elevilor, 

celor cu dislalie polimorfă și întârziere 

în dezvoltarea limbajului solicitându-

li-se doar formularea de cuvinte sau 

propoziții simple. 

La finalizarea sarcinii, elevii atașează 

pe brățara de fetru simbolul indicat pe 

planșa model (nor). 

3. ”Apa: prieten sau dușman” – 

Concurs având sarcina de evidențiere 

a pericolelor reprezentare de apa în 

exces sau de lipsa acesteia (naturale: 

inundație, furtună pe mare, avalanșă; 

provocate de om: lipsa apei, apa 

poluată) 

Mascota Pica-Pica ar vrea să le spună 

copiilor că, deși ea și ceilalți frați 

picături de apă există în viața noastră 

peste tot, oamenii și apa se mai 

”ceartă” câteodată, din cauza faptului 

că una dintre părți se poartă urât cu 

cealaltă. De aceea Pica-Pica ar vrea să 

ajute elevii să identifice situațiile în 

care apa ne este prieten sau dușman. 

Desfăsurare: În fața clasei se prezintă 

un jeton pentru un chip vesel (pentru 

apa prieten) și un jeton cu un chip trist 

(pentru apa dușman). Jetoane cu 

pericolele apei ( inundații, înec, apă 

poluată, furtună) sunt așezate pe masă, 

cu fața în jos. Pe rând, elevii aleg un 

jeton, îl recunosc, îl descriu  și se 

poziționează în fața clasei, în dreptul 

feței vesele sau triste, în funcție de 

imaginea prezentată. Câștigă elevii 

care rezolvă corect sarcina,  primind 
fețe vesele autocolante. 

Formă de organizare: frontal, 

individual. La finalizarea sarcinii se 

atașează pe brățara de fetru simbolul 

indicat pe planșa model (picătură). 

vării 

sarcinii 

6. Asi-

gurarea 

retenţiei și 

trans-

ferului 

 

 

 

 

O 

10 

Fișa circuitul apei în natură 

-Elevii recunosc elementele 

componente ale circuitului, le 

denumesc la cerere, trebuind să refacă 

circuitul prin colorarea acestora; 

 

Expli-

cația 

Munca 

inde-

 

 

Fișe de 

lucru 

circui-

tul apei 

 

 

Capaci-

tatea de 

a rezol-

va 
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-Scrierea cuvintelor nor, ploaie, soare, 

cu litere mari de tipar, prin unire de 

puncte pentru a realiza conturul 

acestora;  

Secvență de diferențiere: Elevul cu 

intelect liminar stabilește ordinea 

desfășurării evenimentelor din 

circuitul apei în natură,  prin marcarea 

căsuțelor cu numerele corespunzătoare 

și scrie, după dictare, în casetele 

marcate, elementele componente ale 

circuitului, cu litere mari de tipar. (ex. 

soare, apa, lac, nor). 

penden-

tă 

în 

natură 

sarcini-

le fișei 

7. Eva-

luarea  și 

în-cheierea 

activității  

 

 La finalul lecției profesorul face 

aprecieri asupra modului în care elevii 

s-au implicat în activitate și asupra 

modului în care au realizat sarcinile de 

lucru. 

Mascota Pica- Pica felicită elevii 

pentru cunoștințele pe care le au 

despre apă și importanța acesteia în 

viața noastră, mulțumindu-le pentru 

faptul că au ajutat-o să parcurgă întreg 

circuitul apei, pentru a-și regăsi frații. 

Astfel, fața ei se va schimba într-una 

veselă și le dăruiește fiecăruia brățara 

cu circuitul apei în natură.  

  

Con-

versația  

  

Brățări 

fetru cu 

circui-

tul apei 

 

Apreci-

eri 

pozitive 

asupra 

impli-

cării în 

activi-

tate 
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1.59. Intervenția timpurie și rolul ei în integrarea copiilor cu CES 

 

Profesor psihopedagogie specială Predescu Vasilica, 

Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina”, Craiova, jud. Dolj 

 

Serviciile de intervenție timpurie în copilărie sunt instituite pentru a soluționa nevoile de 

dezvoltare a copilului de la naștere până la vârsta de 3 ani, în cazul în care acesta prezintă 

tulburări de dezvoltare fizică, cognitivă, neuro-psihică, a comunicării, sferei emoționale, 

sociale, de adaptare sau în cazul în care el are o stare de sănătate cu un grad înalt de risc de 

manifestare a acestor tulburări. 

Intervenția timpurie se aplică copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani sau, în unele țări, 

0-6/7 ani, care sunt descoperiți a avea sau sunt la risc de a dezvolta o dizabilitate sau care 

prezintă alte nevoi speciale care le pot afecta dezvoltarea. 

Intervenția timpurie constă în furnizarea de servicii acestor copii și familiilor lor în scopul 

diminuării efectelor acestei condiții. Intervenția timpurie poate fi corectivă sau preventivă , 

adică remedierea problemelor de dezvoltare existente sau prevenirea apariției lor. Aceasta se 

poate concentra doar pe copil sau pe copil și familia lui luate împreună. Serviciile variază de la 

identificare, la diagnostic și furnizarea de programe directe pe intervenție. 

Motivele principale de a realiza intervenția timpurie la un copil cu nevoi speciale sunt: 

1. Impulsionarea dezvoltării copilului, pentru recuperarea întârzierilor în dezvoltare; 

2. Oferirea de suport și asistență familiei, în vederea adaptării funcționării familiei la 

condiția existenței unui copil cu dizabilități; 

3. Maximizarea beneficiilor aduse de copil și familie pentru societate. 

Cercetările legate de dezvoltarea copilului au stabilit faptul că rata de învățare și 

dezvoltare umană este cea mai rapidă în anii preșcolari. Perioada de intervenție devine extrem 

de importantă atunci când la un copil apare riscul de a pierde o oportunitate de a învăța, în 

perioada în care el se află într-o stare de pregătire maximă. În cazul în care momentele cele mai 

potrivite pentru învățare sau etapele de pregătire maximă nu sunt luate în considerare, copilul 

poate avea dificultăți în învățarea unei abilități specifice la un moment ulterior. 

Dificultățile copiilor cu dizabilități impun modalități organizate și sistematizate de 

intervenție psiho-pedagogică, medicală și socială, care ar fi centrate nu atât pe deficiență, cât 

pe ceea ce reprezintă potențialul restant sau poate nevalorificat al copilului. 
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În acest context, o importanță deosebită o are intervenția timpurie, care se dovedește a fi 

eficientă atât în prevenirea handicapului, prin stimularea dezvoltării, prevenirea complicațiilor, 

cât și în diminuarea impactului psihologic negativ al dizabilității copilului asupra părinților, 

fraților, surorilor și rudelor. De asemenea, intervenția timpurie constituie o modalitate eficientă 

de prevenire a abandonului și instituționalizării copilului. Misiunea intervenției timpurii este de 

a identifica și evalua, cât mai repede posibil, acei copii a căror dezvoltare este compromisă și 

oferirea unei intervenții corespunzătoare pentru îmbunătățirea dezvoltării copilului și a familiei. 

În momentul în care se recurge la intervenția timpurie se formează o echipă de intervenție 

care acționează asupra familiilor cu copii deficienți, asigurând: a) o acțiune de consiliere și de 

informare; b) consiliere privind diagnosticul și consecințele acestuia asupra copilului, ținând 

seama de evoluția previzibilă a defectului și deficienței și de punerea în lucru a mijloacelor de 

compensare (pentru nevăzători, ambliopi, surzi etc.); c) informarea părinților asupra 

potențialităților reale ale copilului și asupra mijloacelor susceptibile să-i favorizeze dezvoltarea; 

d) informarea asupra diferitelor tipuri de servicii care pot asigura cel mai bine educarea și 

dezvoltarea copilului cu nevoi speciale, datorate unor deficiențe. 

Ținând seama de aceste elemente, precum și de situația familială, membrii echipei, de 

comun acord cu părinții, definesc proiectul educativ care va asigura convergența modalităților 

de intervenție timpurie și suportul științifico‑metodologic al acestora. 

Proiectul psihopedagogic presupune o evaluare predictivă și una formativă a acțiunilor 

educative și corectiv compensatorii. În general, echipa urmărește: a) estimarea a ceea ce este 

posibil, realizabil - în raport cu natura, gradul și dinamica previzibilă a deficienței - încercând 

să se răspundă trebuințelor specifice fiecărui copil, precum și intereselor și dorințelor părinților; 

b) determinarea domeniilor de intervenție și specificarea tipului de abordare educativă și 

corectiv-compensatorie, fixându-se prioritățile; c) realizarea unui bilanț al eficienței măsurilor 

educative, elaborându-se fișe de observație, pe baza unui psihodiagnostic dinamic; d) evaluarea 

trebuie să vizeze dezvoltarea copilului sub unghi psihomotor, cognitiv, afectiv și psihosocial. 

Pentru aceasta sunt utile scalele de dezvoltare, precum Portage, Brunet-Lezine, etc. 

Obiectivele care se fixează trebuie să fie întotdeauna clare, realizabile și limitate, fixându-

se perioada de timp necesară pentru a fi atinse. Pornind de la această exigență, prima distincție 

majoră în planurile de intervenție este cea operată între strategiile proactive și strategiile 

reactive.  

Strategiile proactive sunt cele care urmăresc să reducă - cu timpul - frecvența și/sau 

intensitatea comportamentelor indezirabile ale copilului cu CES. În categoria acestor strategii 

intră: manipulările "ecologice", programele educative și corectiv-compensatorii și 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 271  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

"tratamentul" comportamental direct (modificările cognitiv‑comportamentale). Utilizarea 

strategiilor reactive - de nuanță neobehavioristă și cognitivistă - se relaționează cu primele 

strategii și permit să se obțină apariția, apoi consolidarea și generalizarea și în alte contexte a 

comportamentului-țintă urmărit prin programele individualizate, în diferite perioade de timp ale 

procesului educativ și corectiv‑compensator. 

Realizarea acestor programe necesită o strânsă conlucrare între echipa de profesioniști, în 

rândul căreia există și un psihopedagog - ca profesor itinerant - și părinții copiilor cu CES. Deci, 

și în sistemul legislativ românesc referitor la copiii cu CES trebuie prevăzută intervenția 

timpurie, prin munca în echipa interdisciplinară, inclusiv prin aportul profesionist al 

psihopedagogului itinerant, care conlucrează în chip adecvat fiecărui caz cu părinții copiilor cu 

CES. 

Intervenția în familie permite: a) să se reinstaureze relații pozitive părinți-copil deficient 

și între părinți, eliminându‑se reacțiile tipice care pot apărea: depresia, furia, culpabilitatea, 

anxietatea, sentimentul de injustiție, autocompătimirea, respingerea copilului sau 

supraprotejarea sa - cea ce împiedică formarea abilităților de autonomie ale copilului cu CES; 

b) să se demonstreze părinților că nu sunt singuri în demersurile lor educative cu copilul cu 

CES; c) să se învețe familia să trăiască echilibrat cu copilul cu CES; d) să-și însușească părinții 

unele abilități și tehnici speciale de educație a copilului cu CES, conlucrând adecvat cu 

profesioniștii; e) să se ajute părinții să găsească instituțiile cu potențial educativ și 

corectiv‑compensator care sunt cele mai potrivite copilului cu CES. 

Modelul educației integrate prezintă șase caracteristici principale: a) un program și o 

strategie individualizate de educație vor trebui să fie puse în lucru pentru fiecare copil, pe baza 

unei evaluări permanente a trebuințelor și a progreselor sale; b) contactele vor trebui să fie 

organizate sistematic între copiii cu handicap și cei fără handicap, în cadrul instituțiilor școlare 

și în afara lor, printre altele printr-un sistem de tutorat; c) programele de educație vor fi elaborate 

în funcție de nevoile și exigențele vieții în comunitate și pentru a facilita trecerea de la 

activitatea școlară la viața adultă, foarte importantă pentru viitorul persoanelor cu nevoi speciale 

și, adesea, dificilă; d) programele de educație vor fi elaborate și prin conlucrarea cu părinții, de 

către membrii echipei pluridisciplinare; e) se va urmări o evaluare dinamica, permanentă a 

modului de punere în lucru, de aplicare practică a programelor de educație individualizată, 

precum și efectele lor specifice asupra tuturor dimensiunilor personalității copiilor cu nevoi 

speciale în condițiile integrării; f) educația integrată, pornind de la intervenția timpurie, 

urmărește, deci, să ajute familia și copilul cu nevoi speciale în vedere valorizării tuturor 
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potențialităților latente și manifeste, pentru a trăi din plin, cu posibilitățile pe care le are și le 

dezvoltă, într-o ambianță constructivă, echilibrată.  

Educația integrată îi va permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalți copii valizi, 

să desfășoare activități comune, dobândind abilități indispensabile pentru o viață cât mai 

apropiată de cea a valizilor, pentru o adecvată inserție socială. 

Rezultă din cele de mai sus că principiul normalizării a antrenat o adevărată mișcare de 

integrare socială a persoanelor cu nevoi speciale a cărei pertinență pe plan ideologic, respectiv 

pe planul politicii educaționale și al protecției sociale este incontestabilă. Desigur, nivelurile 

integrării sociale sunt diferite, în raport cu natura, tipul, dinamica și complexitatea deficienței 

care a dus la un anumit handicap la diferite persoane cu nevoi speciale. Reflecția susținută 

științific sub unghi psihopedagogic și psihosocial și, mai ales, cercetările‑acțiune, pot juca în 

viitor un și mai mare rol în aplicarea în viață a filosofiei și principiului normalizării, îndeosebi 

prin punerea în lucru cu maximă eficiență a intervenției timpurii și a principiului interacționist. 
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2. Secțiunea II – „Contribuția Proiectelor Europene la dezvoltarea 

instituțională și a dimensiunii europene a școlii românești”: 

 

2.1. Rolul formării profesionale a specialiștilor în domeniul dezvoltării 

abilităților de comunicare la copiii cu dizabilități vizuale cu dizabilități 

multiple în cadrul Proiectului PRECIVIM (Promoting Effective 

Communication For Individuals With A Vision Impairment And Multiple 

Disabilities) 

 

Lector universitar doctor Cristina Bălaș-Baconschi, 

Departamentul de Psihopedagogie Specială 

Universitatea Babeş- Bolyai Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Proiectul PRECIVIM este un proiect european de tip Erasmus+ de promovare a 

abilităților de comunicare la copiii cu dizabilități vizuale cu dizabilități multiple, axat pe 

cooperare și schimb de bune practici între parteneri. Aceștia sunt reprezentați de Universitatea 

din Thessaly, Amimoni  (Panhellenic Association of parents and friends of visually impaired 

people with additional handicaps), Școala pentru nevăzători St. Barnabas, Liceul Special pentru 

Deficienti de Vedere Cluj-Napoca (L.S.D.V.), Special School For the Deafblind, Universitatea 

Roehampton, Londra, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Trapeza pliroforion & 

periehomenou a.e. (DB) și Whitefield Academy Trust. Proiectul și-a propus identificarea 

politicilor naționale, regionale și locale privind copiii cu dizabilități vizuale cu dizabilități 

multiple în țările participante (Grecia, România și Marea Britanie), stabilirea unor relații de 

colaborare cu specialiștii din cadrul școlilor, a centrelor de accesibilitate în scopul înțelegerii și 

aplicării unor metode preluate din literatura de specialitate în domeniu privind dezvoltarea 

abilităților de comunicare eficiente la acești copii. De asemenea, proiectul se axează pe trecerea 

în revistă a cercetărilor existente în literatură în domeniul studiat, a diferitelor programe din 

cadrul Uniunii Europene care vizează includerea școlară și socială a copiilor cu dizabilități 

vizuale cu dizabilități multiple.  
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Un alt obiectiv al acestui proiect este elaborarea unui manual de formare a competențelor 

specialiștilor privind abilitățile de comunicare ale copiilor din grupul-țintă. Scopul acestui 

manual este constituirea sa ca resursă utilă pentru specialiștii care lucrează cu copiii cu 

dizabilități vizuale cu dizabilități multiple în cadrul programelor de dezvoltare profesională și 

formare profesională continuă. Competențele care se urmăresc a fi achiziționate ca urmare a 

formării realizate cu ajutorul resurselor din cadrul manualului sunt legate de înțelegerea 

implicațiilor dizabilității vizuale cu dizabilități multiple asupra dezvoltării, comunicării și 

procesului de învățare, de o riguroasă planificare a activităților și a intervențiilor specifice în 

domeniu, de elaborarea procesului de evaluare în acord cu nevoile specifice ale copiilor, de 

identificarea și utilizarea eficientă a sistemelor specifice și a tehnicilor de comunicare adecvate 

pentru fiecare categorie de copii care prezintă o gamă foarte variată de dizabilități vizuale și 

multiple și nu în ultimul rând de inițierea unor proceduri auto-reflective și de auto-evaluare de 

către cursanți/practicanți. În acest manual sunt prezentate și exemple de bune practici din școlile 

și instituțiile partenere din cadrul consorțiului PrECIVIM Erasmus.  

Manualul include atât numeroase informații teoretice legate de comunicarea și specificul 

acesteia la copiii cu dizabilități vizuale cu dizabilități multiple, precum și exemple de activități, 

de metode de evaluare, de  modalități de intervenție, de studii de caz, care constituie o invitație 

la dezbatere, la discuții de grup, la analiză, atrăgând atenția asupra rolurilor și responsabilităților 

specialiștilor privind suportul individualizat și specific pentru copiii cu dizabilități vizuale cu 

dizabilități multiple. Cursul de pregătire se adresează psihopedagogilor, logopezilor, 

terapeuților ocupaționali, terapeuților specializați pe orientare și mobilitate, profesorilor de 

sprijin, personalului profesorilor de sprijin, profesorilor itineranți, nefiind exclus nici grupul 

părinților copiilor care pot folosi activități din cadrul manualului de formare și la domiciliu în 

scopul generalizării abilităților și a permanentizării achizițiilor. 

  În cadrul formării profesionale a specialiștilor din școli și centre au fost folosite ca 

resurse părți ale manualului de formare, cu un accent deosebit pe partea de evaluare a 

comunicării, pe modalitatea utilizării diferitelor instrumente specifice pentru fiecare din 

domeniile acesteia. În legătură cu acest modul al trainingului a fost scos în evidență de 

asemenea rolul deosebit al metodei observației, metodă folosită în multe situații pentru 

evaluarea diferitelor abilități ale unor copii cu dizabilități vizuale cu dizabilități multiple, în 

special pentru cazurile în care comunicarea ridică serioase probleme. Plecând de la evaluarea 

complexă realizată pentru fiecare caz în parte, cursurile de formare se axează pe adaptarea 

diferitelor tipuri de intervenții specifice în domeniul comunicării pentru fiecare caz cu care se 

confruntă practicienii, aplicând principiile individualizării, pe alegerea unui sistem adecvat de 
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comunicare alternativă și augmentativă, fie din categoria celor care nu implică tehnologie, fie 

a celor bazate pe tehnologii asistate sau prin combinarea celor două în vederea eficientizării 

comunicării.  

Un aspect important al formării a constat și în aplicarea unui chestionar adresat 

profesorilor, specialiștilor din diferite instituții care lucrează cu copii cu dizabilități vizuale cu 

dizabilități multiple, chestionar care cuprinde întrebări legate de nevoile de comunicare ale 

copiilor, de strategiile folosite în cadrul evaluării, de măsura în care una sau alta din aceste 

strategii este mai eficientă, de natura provocărilor, obstacolelor survenite pe parcursul evaluării 

și intervenției, precum și posibilitatea formulării de observații, sugestii și recomandări din 

partea profesioniștilor.  

În cadrul trainingului online li s-a cerut practicienilor din instituțiile partenere (școli, 

centre) să aleagă un caz al unui copil cu care lucrează și să realizeze un profil al comunicării 

pentru acesta, incluzând nivelul de dezvoltare, caracteristicile sistemului funcțional de 

comunicare, posibilitatea dezvoltării abilităților de comunicare în cazul respectiv și eventualele 

obstacole survenite pe parcursul activităților. De asemenea, este sugerată identificarea unui 

obiectiv propus pentru intervenție, obiectiv care este apoi urmărit pe parcursul tuturor fazelor 

procesului. Iar pentru fiecare dintre răspunsurile participanților, se oferă din partea formatorilor 

un feedback cu privire la descrierea cazului, la modalitatea de intervenție, la surprinderea 

aspectelor celor mai importante asupra cărora se consideră a fi necesară aplicarea unor tehnici 

complementare, precum și eventuale sugestii de găsire a unor variante de rezolvare a unor 

probleme apărute pe parcursul intervenției. 

În faza de implementare a proiectului a fost prevăzută pentru specialiștii din cadrul 

diferitelor instituții conceperea unor planuri de intervenție pentru unul dintre cazurile cu care 

aceștia lucrează, planuri care să cuprindă o descriere a cazului, identificarea principalelor 

obiective legate de abilitățile de comunicare ale copilului în vederea desemnării domeniilor 

prioritare de intervenție. De asemenea, planul trebuie să includă eventualitatea folosirii unor 

metode de evaluare ale domeniilor prioritare, a unor secțiuni din manualul de formare utile 

pentru găsirea unor metode cât mai adecvate pentru intervenție. În cadrul aceluiași plan trebuiau 

incluse și obiective de învățare pe termen lung și pe termen scurt pentru cazul studiat, însoțite 

de prezentarea unor metode posibile de realizare a acestor obiective, fie că acestea erau preluate 

din manualul de formare sau concepute de către practician, din experiența acestuia. Fiecare plan 

de intervenție conceput de practicieni presupunea și o scurtă prezentare a materialelor utilizate, 

precizarea perioadei pe parcursul căreia s-a derulat intervenția, principalele obstacole care au 

apărut de-a lungul sesiunilor de intervenție și care au fost modalitățile prin care fiecare specialist 
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consideră că acestea pot fi depășite. Așa cum era firesc, s-a pus accentul și pe evaluarea de către 

fiecare practician a măsurii în care acesta consideră că obiectivele pe care și le-a propus au fost 

atinse și a modului în care cazul ales pentru a beneficia de intervenție a răspuns la diferitele 

etape ale acesteia și la implicarea sa în activitățile desfășurate.  

Participanții la formarea profesională au trebuit în cadrul acestei etape să ofere și un 

feedback la procesul de formare propriu-zis, adică să precizeze în ce măsură consideră că ceea 

ce au învățat le-a fost de folos și în ce măsură aceste aspecte ar putea fi integrate în etapele 

viitoare ale intervenției și generalizate apoi și pentru alte cazuri. 

Iar etapa următoare a constat dintr-un feedback oferit de către formatori pentru planul 

realizat de fiecare practician, feedback ce a vizat întărirea unor aspecte din cadrul trainingului 

care au fost corect însușite, precum și unele precizări legate de posibile strategii de înlăturare a 

unor obstacole apărute în cadrul intervenției, de posibile alte elemente care să fie urmărite 

pentru cazurile prezentate și care pot avea relevanță pentru planificarea intervenției, de 

aprecierea eforturilor depuse de specialiști, precum și de unele sugestii pentru o mai bună 

reușită în privința îmbunătățirii abilităților de comunicare ale copiilor cu dizabilități vizuale cu 

dizabilități multiple.  

Concluziile care au putut fi extrase din consultarea feedback-ului obținut de la cursanții 

participanți la activitățile de formare au fost unanime în privința beneficiilor pe care le-a avut 

formarea asupra însușirii unor noi metode de intervenție, eficiente, asupra posibilității pe care 

aceștia au avut-o de a schimba unele aspecte folosite în cadrul programelor sau de a adăuga 

materiale noi susceptibile de a îmbunătăți achiziția abilităților de comunicare și de a reduce 

comportamentele dezadaptative ale copiilor cu dizabilități vizuale cu dizabilități multiple. 

 

  

Acest material este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în cadrul 

programului Erasmus+ PrECIVIM, Nr: 2017-1-EL01-KA201-036289. Articolul reflectă 

exclusiv opiniile și punctele de vedere ale autorilor, Comisia nefiind responsabilă față de orice 

formă de utilizare a informațiilor. 
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2.2. Evaluarea nevoilor în privința intervenției timpurii pentru copiii cu 

dizabilități și familiile acestora 

 

Lect. Univ. Dr. Carmen Costea-Bărluțiu,  

Conf. Univ. Dr. Andrea Hathazi, 

Departamentul de Psihopedagogie Specială, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

1. Prezentarea proiectului ErISFAVIA 

 

Intervenția timpurie reprezintă un cumul de servicii complexe adresate copiilor care sunt 

expuși la factori de risc privind apariţia unor dizabilități. Printre scopurile intervenției timpurii 

se numără stimularea dezvoltării copilului, prevenirea instalării unor dizabilități secundare, care 

pot rezulta dintr-o condiție primară (Farel et al., 2003). Eficacitatea serviciilor de intervenție 

timpurie este cu atât mai ridicată, cu cât acestea sunt acestea sunt implementate mai devreme 

după identificarea riscului pentru copil și familie (Shapiro și Stewart, 2011).  

Atât în țara noastră, cât și la nivel mondial, au fost identificare o serie de provocări în 

domeniul intervenției timpurii, printre care limitarea resurselor profesionale (financiare, de 

expertiză, timp) pentru a planifica și implementa programe în acest domeniu, numărul limitat 

de persoane cu formare în domeniu, precum și bariere specifice sistemului, respectiv politici și 

practici care limitează dezvoltarea profesională bazată pe dovezi științifice. 

Proiectul Erasmus+ ErISFAVIA este finanțat de către Uniunea Europeană și reprezintă 

munca unui consorțiu format din Universitatea din Tesalia, Grecia (coordonatpr proiect), iar 

partenerii sunt Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Psihopedagogie specială, 

România, Universitatea Istanbul Medeniyet, Turcia, Liceul special pentru Deficienți de Vedere, 

Cluj-Napoca, România, Școala pentru Deficienți de vedere St. Barnabas, Cipru, Asociația 

AMIMONI Atena, Grecia, Syzoi, Asociația Părinților, Protectorilor și Prietenilor Copiilor cu 

dizabilități vizuale și dizabilități multiple, Grecia, Asociația Ayse Nurtac Sozbir Gunebakan 

pentru Copiii cu Dizabilități vizuale și familiile acestora, Turcia, Blindeninstitut München, 

Germania,  Malidom, Zagreb, Croația. 

Proiectul a debutat în 1 septembrie 2019 și are durata de trei ani. Proiectul își propune 

promovarea nevoii de intervenție timpurie pentru copiii cu dizabilități vizuale și asociate. 
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Principalele responsabilități ale partenerilor de la Universitatea Babeș-Bolyai sunt 

culegerea datelor relevante și realizarea unei revizuiri sistematice a literaturii de specialitate, pe 

de o parte, și construirea și implementarea alături de parteneri a unui instrument de evaluare a 

nevoilor referitoare la intervenția timpurie pentru copiii cu dizabilități vizuale și asociate. 

2. Obiectivele proiectului 

Principalele obiective ale proiectului constau în: (1) identificarea politicilor la nivel 

național, regional și local care susțin domeniul intervenției timpurii în țările participante, 

precum și a modului în care acestea sunt implementate în cazul familiilor copiilor cu dizabilități 

vizuale și asociate; (2) cartografierea programelor existente în cadrul diferitelor centre și 

revizuirea dovezilor privind eficacitatea acestora în cazul familiilor care au copii cu dizabilități 

vizuale și asociate; (3) identificarea programelor existente la nivelul UE în prezent și în trecut, 

la nivel local sau regional; (4) coroborarea exemplelor de bune practici în politici, practici și 

programe; culegerea unor studii de caz ale familiilor care au copii cu dizabilități vizuale și 

multiple, care atestă nivelul accesibilității, participării și eficacității programelor de intervenție 

timpurie. 

3. Instrumentul de evaluare a nevoilor părinților și profesioniștilor 

Evaluarea nevoilor referitoare la intervenția timpurie își propune utilizarea unui set de 

proceduri pentru identificarea naturii nevoilor și ale cauzelor acestora, pe baza cărora se poate 

stabili un set de priorități pentru acțiuni viitoare. Ulterior identificării nevoilor, evaluarea 

aprofundată este esențială în vederea asigurării unui plan de intervenție personalizat cât mai 

adecvat pentru nevoile copiilor și familiilor. 

Evaluarea nevoilor în privința intervenției timpurii se poate realiza prin sondarea opiniei 

părinților copiilor cu dizabilități și a profesioniștilor în domeniul asistenței psihopedagogice. 

Cele două categorii din populația generală considerăm că sunt cele mai în măsură să identifice 

aceste nevoi, dat fiind contactul direct și profund cu domeniul dizabilităților și a serviciilor utile 

pentru evaluare și intervenție. 

Ca teme inițiale pentru sondarea nevoilor am pornit de la următoarele: (1) nevoia de 

informații referitoare la nevoile de dezvoltare ale copiilor și familiilor acestora, (2) nevoia de 

formare și evaluare validă pentru copii și familii, (3) exemple de programe, bazate pe modele 

dezvoltate în lume, (4) nevoia de suport emoțional pentru profesioniști (grupuri de suport, 

dezvoltare personală, facilitarea stării de bine). În cazul tuturor temelor expuse evaluării, 

sondarea nivelelor de acces, suport și participare în programe de evaluare și intervenție timpurie 

au fost considerate teme generale (Chandler, Young, Cirincione-Ulezi, 2011).  
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Instrumentele cele mai utile pentru sondarea nevoilor selectate sunt: focus grupul, 

chestionarele, scalele și interviurile în profunzime. Evident, ca în orice formă de evaluare, 

utilizarea unor surse de informare multiple este cea mai acurată modalitate. 

Pentru scopurile proiectului ErISFAVIA ne propunem dezvoltarea unui instrument care 

să permită investigarea opiniilor pe care părinții copiilor cu dizabilități, dar şi profesioniștii care 

lucrează cu copiii cu dizabilități și familiile acestor copii le au în privința serviciilor necesare, 

a infrastructurii, suportului și formării necesare în domeniul intervenției timpurii în țara noastră. 

Instrumentul a fost dezvoltat sub forma unui chestionar, care să poată fi aplicat în manieră 

creion-hârtie, pentru facilitarea evaluării unui număr cât mai mare de respondenți și realizarea 

unui screening cât mai acurat al acestor nevoi. Ulterior, pe baza chestionarului se poate stabili 

un plan de intervenție cu scopuri specifice, derivate din nevoile identificate. În cazul în care se 

dorește sau apare nevoia, informațiile culese cu ajutorul chestionarului pot fi îmbogățite și 

aprofundate prin utilizarea altor instrumente, ca interviul sau focus-grupul. 

Instrumentul a fost dezvoltat ținând cont de temele propuse în câteva etape principale: 

1. Identificarea temelor care necesită să fie cuprinse în chestionar, care au fost grupate în 

câteva categorii principale (subscalele chestionarului); 

2. Operaționalizarea temelor propuse, prin itemi specifici; 

3. Revizuirea chestionarului și eliminarea redundanțelor, respectiv adăugarea unor itemi 

acolo unde tema a fost considerat că nu este suficient operaționalizată. 

Modelul urmat în dezvoltarea chestionarului a fost adaptat după Seligman și Darling 

(2007). În primă fază, chestionarul a fost destinat sondării nevoilor referitoare la intervenția 

timpurie pentru sugari și copii mici cu dizabilități, în general, urmând ca acesta să fie adaptat 

pentru sondarea nevoilor profesioniștilor și părinților în ceea ce privește intervenția timpurie 

pentru copiii cu dizabilități vizuale și multiple. 

Componența instrumentului de evaluare destinat profesioniștilor, pe subscale specifice 

este: 

1. Nevoia de informații referitoare la copil: dezvoltarea sugarului și copilului mic, impactul 

dizabilității asupra copilului, managementul unor probleme specifice: 8 itemi; 

2. Nevoia de formare profesională în intervenții centrate pe copil (stimulare cognitivă și 

senzorială, limbaj, socio-emoțional): 8 itemi; 

3. Nevoia de formare în intervenții centrate pe familie/ context/ mediu (consilierea familiei, 

vizite la domiciliu, terapie relațională): 9 itemi; 

4. Nevoia de suport pentru profesionist (consiliere, grijă față de sine, grupuri de intervizare, 

suport, networking, politici): 8 itemi. 
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Până în prezent, chestionarul destinat profesioniștilor a fost testat pe un lot de 40 de 

specialiști în domeniul asistenței psihopedagogice, serviciilor pentru copii cu dizabilități, iar 

rezultatele au fost promițătoare (consistența internă a fost ridicată pentru unele subscale și 

acceptabilă pentru altele). 

Chestionarul destinat părinților cuprinde aceleași subscale, însă nevoia de formare 

profesională a fost înlocuită cu nevoia de programe centrate pe copil (subscala 2), respectiv 

nevoia de programe de intervenție centrate pe părinte/ familie (subscala 3). Chestionarul 

destinat părinților a fost aplicat unui lot considerabil și urmează să interpretăm și să raportăm 

rezultatele obținute. 

Pentru ambele chestionare au fost prevăzute rubrici separate, pentru ca respondenții să 

poată sugera alte tipuri de nevoi care nu le-au regăsit în cadrul chestionarului completat. În 

următoarele etape ne propunem analiza răspunsurilor calitative ale respondenților, integrarea 

acestora sub forma unor noi itemi în cele două chestionare, urmând ca ulterior să testăm prin 

analiză factorială exploratorie structura chestionarelor, să revizuim componența acestora, să le 

traducem în limba engleză și să le oferim partenerilor din proiect. Itemii chestionarului elaborat 

pentru profesioniști sunt prezentați în Anexa prezentului articol. 

 

5. Concluzii 

Dat fiind că în țara noastră serviciile de intervenție timpurie sunt slab reprezentate în 

rândul serviciilor destinate copiilor cu dizabilități și familiilor acestora, deși pe plan mondial 

acestea sunt valorizate ca având eficacitate ridicată în recuperarea copiilor cu dizabilități, 

proiectul ErISFAVIA este un pas important în această direcție. Rezultatele proiectului, precum 

și instrumentele dezvoltate în cadrul acestuia, vor constitui resurse utile pentru profesioniști, 

părinți și cercetătorii care doresc să exploreze domeniul copilăriei timpurii și a riscului și 

dizabilității la această fragedă vârstă. 
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Anexa. Itemii chestionarului destinat profesioniștilor 

 

Vă rugăm să ne oferiți câteva date referitoare la dvs. și copii cu care lucrați. 

 

Vârsta dvs.    

Genul Dvs. Masculin/ Feminin 

Lucrați într-o: a) școală specială  b) școală de masă/ incluzivă  c) alt tip de instituție. Specificați....... 

............................................................................................................................. ............................... 

Experiența dvs. în învățământ (ani).................... Experiența dvs. în domeniul dizabilităților/ intervențiilor 

psihopedagogice (ani)..................................... 

Tipuri ale dizabilităților copiilor cu care lucrați în prezent 

Tipuri ale dizabilităților copiilor cu care ați lucrat în trecut 

Sunteți familiarizat cu ceea ce presupune intervenția timpurie în cazul copiilor cu dizabilități? DA/NU 

Ați lucrat în domeniul intervenției timpurii? DA/ NU  

Dacă DA, pe ce perioadă? (ani).................................... 

Ce tipuri de servicii de intervenție timpurie există la noi în țară, după cunoștințele dvs.?....... 

............................................................................................................................. ..................  

Vă rugăm să bifați în căsuțele din partea dreaptă în chestionarul de mai jos cifra care reflectă opinia dvs. 

referitoare la nevoile pe care profesioniștii le au în ceea ce privește munca lor cu copii cu dizabilități la 

vârste mici (0-3 ani), respectiv cu părinții și familiile copiilor cu dizabilități în copilăria mică. Cifrele reprezintă: 

1. Profesioniștii nu au nevoie de sprijin/ ajutor/ asistență în acest domeniu  

2. Profesioniștii au oarecare nevoie de sprijin/ ajutor/ asistență în acest domeniu, dar nevoia nu este atât de 

mare 

3. Profesioniștii au mare nevoie de sprijin/ ajutor/ asistență în acest domeniu 

 

Profesioniștii au nevoie pentru a munci cu copilul cu dizabilități la etapa de 

sugar sau copil mic (0-3 ani): 

1 2 3 

1. să primească informații despre impactul dizabilității/ riscurilor în dezvoltarea 

copiilor. 

   

2. să primească sprijin pentru a se simți bine cu propria persoană.    

3. să primească informații despre îngrijirea copiilor.    

4. să primească sprijin pentru a găsi modalităţi eficiente de a face faţă stresului.    

5. să aibă acces la echipamente speciale, în acord cu nevoile copiilor.    

6. să aibă acces la formări profesionale pentru a oferi servicii variate, conform cu 

nevoile părinților și ale copiilor. 
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7. să primească informaţii despre dezvoltarea copiilor sugari și mici.     

8. să primească informaţii despre abordarea problemelor de comportament ale 

copiilor. 

   

9. să aibă parte de formări în anumite programe care pot fi de ajutor copilului.    

10. să beneficieze de consiliere pentru a face faţă problemelor pe care le au.    

11. să poată oferi variate servicii terapeutice (ex., logopedie, stimulare senzorială, 

consiliere etc.) utile copilului și familiei. 

   

12. să aibă acces ca profesioniști la instituții de îngrijire și terapie (crește, centre, 

cabinete etc.) special destinate copiilor mici cu dizabilități. 

   

13. să primească informații referitoare la sănătatea și dezvoltarea fizică a copiilor.    

14. să aibă acces la grupuri de suport, în care întâlnesc alți profesioniști care 

lucrează cu sugari și copii mici cu dizabilități. 

   

15. să primească informaţii despre nutriţie sau alimentație.    

16. sa aibă parte de consiliere pentru problemele legate de stresul profesional.    

17. să aibă parte de consiliere pentru probleme cu familiile copiilor cu care 

lucrează. 

   

18. să poată oferi servicii la domiciliu pentru copiii mici și familiile acestora.    

19. să aibă parte de bună pregătire profesională, care să îi ajute să răspundă 

nevoilor familiilor și ale copiilor. 

   

20. să poată oferi servicii de consiliere pentru probleme referitoare la familii și 

părinți. 

   

21. să poată oferi servicii de psihoterapie pentru relația părinților cu propriul copil.    

22. să poată oferi consiliere pentru probleme de cuplu în familiile cu un copil mic 

cu dizabilități. 

   

23. să poată oferi consiliere pentru problemele emoţionale ale părinților.    

24. să poată dobândi competențe de evaluare a nivelului de dezvoltare a limbajului 

și comunicării copilului și intervenție pentru abordarea problemelor la acest nivel. 

   

25. să poată dobândi competențe de evaluare a nivelului de dezvoltare cognitivă a 

copilului și intervenție pentru abordarea problemelor la acest nivel. 

   

26. să poată dobândi competențe de evaluare a nivelului de dezvoltare socio-

emoțională a copilului și intervenție pentru abordarea problemelor la acest nivel. 

   

27. să poată dobândi competențe de evaluare a nivelului de dezvoltare senzorială 

(vizuală, auditivă) a copilului și intervenție pentru abordarea problemelor la acest 

nivel. 

   

28. să poată dobândi competențe de evaluare a relației părinte – copil și intervenție 

pentru abordarea problemelor la acest nivel. 

   

29. să aibă acces la formare profesională pentru a ști cum să răspundă la semnalele 

copilului mic. 

   

30. să fie parte dintr-o rețea de profesioniști în domeniul intervenției timpurii.    

31. să aibă parte de politici la nivel național care să susțină intervenția timpurie.    

32. să aibă acces la o bază de date cu servicii din domeniul intervenției timpurii pe 

care să le recomande familiilor. 

   

33. să colaboreze cu familiile în vederea selectării celor mai potrivite servicii de 

intervenție terapeutică pentru copii și familii. 

   

Vă rugăm să enumeraţi mai jos alte nevoi pe care considerați că le au profesioniștii care 

lucrează cu copii cu dizabilități în intervalul de vârstă 0-3 ani: 

34. 

 

   

35. 
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36. 

 

   

37.  

 

   

38. 

 

   

39. 

 

   

40. 

 

   

 

 

 

 

Notă: Acest material este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în 

cadrul programului Erasmus+ ERISFAVIA, Nr: 2019-1-EL01-KA201-062886. Articolul 

reflectă exclusiv opiniile și punctele de vedere ale autorilor, Comisia nefiind responsabilă 

față de orice formă de utilizare a informațiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 284  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

 2.3. Prezentarea unui manual de curs referitor la învățarea înspre 

comunitate (service-learning) pentru cadre didactice din învățământul 

superior 

 

Lect. Univ. Dr. Carmen Costea-Bărluțiu,  

Conf. Univ. Dr. Alina Simona Rusu, 

Departamentul de Psihopedagogie Specială,  

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

1. Proiectul „Service-Learning in Higher Education” (SLIHE) 

Rolul instituțiilor de învățământ superior în creșterea economică și dezvoltarea socială la 

nivelul societăților moderne, bazate pe cunoaștere, este bine cunoscut la nivelul Comisiei 

Europene. Proiectul „Service-Learning in Higher Education – Fostering the Third Mission of 

Universities and Civic Engagement of Students” (SLIHE) este co-finanțat de către Uniunea 

Europeană prin Programul Erasmus+ și a început în luna septembrie 2017, având durata de 3 

ani, până în mai 2020. Universitatea coordonatoare a proiectului este Universitatea Matej Bel, 

din Banská Bystrica, Slovacia, aceasta fiind parte a unui consorțiu format din încă cinci 

universități din șase țări ale Uniunii Europene (Cehia, România, Austria, Croația, Germania) și 

doi parteneri asociați dinafara UE (Argentia și Bosnia-Herțegovina) (www.slihe.eu; Rusu & 

Costea-Bărluțiu, 2018). Departamentul de Psihopedagogie Specială  a Universității Babeș-

Bolyai (UBB) reprezintă Universitatea în cadrul proiectului, iar coordonatorul echipei este  

Conf. Univ. Dr. Alina Simona Rusu. 

Rolul universității la nivelul societății moderne s-a modificat în perioada recentă, astfel 

încât rolul acesteia devine tot mai pregnant în cadrul comunității. Relația dintre domeniul 

învățământului superior și societate este considerat ca fiind parte din cea de-a treia misiune a 

universităților (Mahrl & Pausits, 2011). Printre strategiile pe care în lume universitățile le-au 

dezvoltat pentru a-și îndeplini cea de-a treia misiune, Service-Learning (SL) este cea mai 

relevantă. 

Service-Learning (SL) sau învățarea înspre comunitate reprezintă o formă de pedagogie 

care combină orice tip de experiență de tip serviciu către comunitate, atent monitorizată și în 

care studenții își asumă obiective de învățare (intentional learning goals) și reflectează activ 

asupra învățării din această experiență (Billing, 2000; Heffernan, 2001). În literatura de 

http://www.slihe.eu/
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specialitate, SL mai este definită ca metodă de îmbogățire a procesului de învățare printr-o mai 

bună înțelegere a conținutului curricular și o mai largă apreciere a disciplinei (Furco, 2011), 

precum și ca strategie de promovare a responsabilității civice a studenților și a personalului 

implicat (Hanover Research, 2014, apud Copaci & Rusu, 2016). Responsabilitatea civică 

presupune participarea activă a unui individ în viața publică a comunității (Gottlieb & 

Robinson, 2006). 

În contextul creșterii atenției universităților asupra îndeplinirii celei de-a treia misiuni, 

proiectul SLIHE este un prim pas în conștientizarea utilității și implementarea unei strategii de 

SL la nivelul Universității Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca, astfel încât o generație nouă de 

experți, care pot avea abilitatea de a integra calități academice, responsabilitatea socială și 

angajamentul civic să fie pregătită. Pe lângă impactul preconizat asupra instituției, proiectul se 

așteaptă să aibă ecou în comunitățile locale, respectiv va putea facilita cooperarea dintre agenții 

implicați și va putea constitui un pas important înspre crearea unei rețele de instituții din 

domeniul SL la nivel european. 

 

2. Obiectivele proiectului SLIHE 

Obiectivele principale ale proiectului SLIHE sunt: (1) întărirea capacității instituțiilor 

de învățământ superior, referitoare la îndeplinirea celei de-a treia misiuni; (2) creșterea 

angajamentului civic al studenților prin implementarea învățării spre comunitate în 

învățământul superior; (3) îmbunătățirea calității și relevanței programelor de studiu prin 

susținerea universităților în implementarea strategiei de Service-Learning (SL). Detalii despre 

proiect pot fi consultate pe pagina de internet www.slihe.eu. 

Activitățile proiectului constau în crearea, testarea și diseminarea unor rezultate inovative 

obținute pe parcursul proiectului, printre care: (1) formarea cadrelor didactice beneficiare ale 

proiectului în domeniul SL și elaborarea ghidului pentru formatori; (2) elaborarea manualului 

destinat implementării strategiei de SL în învățământul superior; (3) elaborarea unor 

recomandări pentru implementarea SL în învățământul superior și a unor modele de bune 

practici. Materialele vor fi publicate atât în limba engleză, cât și în limbile naționale și vor fi 

disponibile online. Cele șase întâlniri de lucru trans-naționale planificate sunt centrate pe 

conceperea rezultatelor intelectuale. În martie 2020 va avea loc conferința internațională de 

încheiere a proiectului în Slovacia, în cadrul unei conferințe internaționale, cu scopul principal 

de diseminare a rezultatelor proiectului și creștere a conștientizării utilității SL la nivelul 

instituțiilor de învățământ superior.  

 

http://www.slihe.eu/
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3. Manualul de formare destinat cadrelor didactice 

Manualul destinat personalului didactic din învățământul superior care dorește să ofere 

cursuri bazate pe SL în instituții de învățământ superior este structurat în cinci capitole, care 

oferă o privire de ansamblu asupra elementelor cheie ale înțelegerii și implementării SL în 

învățământul superior. Pe lângă capitolele care conțin material teoretic, constituind baza 

înțelegerii conceptelor, manualul conține sarcini, destinate planificării eficiente și 

implementării SL în cadrul cursului și/ sau instituției. Exercițiile și temele incluse pot constitui 

sursă de inspirație pentru profesioniști și o bază utilă pentru construirea unui curs complex. 

Vom prezenta în cele ce urmează secțiunile manualului și principalele conținuturi ale acestora. 

Capitolul 1, Caracteristici generale ale SL, cuprinde definiții ale conceptului, după autori 

consacrați din literatura de specialitate: Heffernan (2001), Furco (2011), care argumentează 

faptul că SL reprezintă o metodă prin care studenții pot învăța și își pot dezvolta competențe 

sociale și profesionale prin participare activă în experiențe orientare înspre comunitate, dar care 

au legătură cu experiențele lor de învățare specifice curriculum-ului academic și în cadrul cărora 

aceștia pot avea oportunități de reflecție. Conexiunea cu a treia misiune a universităților este 

detaliată în capitol, alături de prezentarea proiectului SLIHE ca punct de pornire în întărirea 

capacității universităților partenere de îndeplinire a acestei misiuni.  

Beneficiile programelor de SL pentru studenți, cadre didactice și parteneri din comunitate 

sunt numeroase. În cazul studenților se constată: creșterea performanței academice și a 

profunzimii învățării, dezvoltarea gândirii critice, abilităților de scriere (Copaci & Rusu, 2016, 

Astin et al., 2000), rezolvării de probleme și raționamentelor morale (Conrad & Hedin, 1991), 

responsabilității personale și sociale (Conrad & Hedin, 1991), atitudinilor prosociale, stimei de 

sine, aprecierii diversității culturale (Conrad & Hedin, 1991; Simons & Cleary, 2006). 

Printre beneficiile la nivelul comunității se numără: asigurarea de resurse umane pentru 

întâmpinarea nevoilor educaționale, umane, de securitate și mediu (Johnson, 1995), rezolvare 

de probleme, menținerea contactelor cu universitățile, identificarea unor potențiali angajați în 

rândul studenților, actualizarea cunoștințelor și abilităților prin contactul cu studenții. 

În rândul personalului academic, beneficiile sunt de natura atingerii obiectivelor 

educaționale, prin aplicarea cunoștințelor în situații reale de viață (Johnson, 1995), identificarea 

unor subiecte de cercetare, dezvoltare și recunoaștere profesională, creșterea calității și 

relevanței conținuturilor predate, creșterea creativității și interactivității în procesul de predare, 

dezvoltarea unor abordări inovative a problemelor, dezvoltarea unor contacte, relații apropiate 

cu studenții, identificarea unor contexte de testare a modelelor, conceptelor și metodologiilor, 
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reducerea discrepanțelor dintre teorie și practică, crearea unor baze de date cu informații utile 

pentru cercetare. 

Beneficiile SL pentru instituțiile de învățământ superior sunt prezentate ca fiind 

următoarele: implementarea inițiativelor strategice și angajamentelor asumate în strategia 

operațională, reducerea discrepanțelor dintre competențele achiziționate de studenți la absolvire 

și competențele necesare pe piața muncii, întărirea abilităților civice ale studenților prin 

coroborarea acestora cu nevoile comunității, promovarea experiențelor de cooperare 

intergenerațională și interculturală, dezvoltarea de parteneriate cu entități din comunitate și 

dezvoltarea unui curriculum inovativ, creșterea satisfacției în învățare prin oferirea unor 

experiențe cu sens studenților (Celio, Durlak & Dymnicki, 2011; Eppler et al., 2011; Yorio & 

Ye, 2012; Conway, Amel & Gerwien, 2009; Novak, Markey & Allen, 2007). 

Capitolul 2 conține descrierea componentelor cheie ale SL, derivate din colaborarea 

dintre studenți, universități și comunitate. Actorii implicați în SL au fiecare nevoi proprii, iar 

împlinirea acestora indică standardele de calitate ale activităților de SL. Situația ideală este 

aceea în care cele trei tipuri de nevoi sunt adresate în același timp. Din perspectiva impactului 

și a dinamicii care cuprinde studenții, cadrele didactice și comunitatea, trăsăturile SL sunt:  

(1) autenticitatea – împlinirea realelor nevoi ale comunității,  

(2) intenționalitatea – planificarea experiențelor de învățare, 

(3) conectivitatea la curriculum – aducerea la viață a învățării în sala de curs, 

(4) reflecția – susținerea dezvoltării spiritului civic etic și global, 

(5) impactul – producerea unui impact pozitiv în comunitate, 

(6) aplicabilitatea – alinierea la interesele și scopurile pentru carieră ale studenților. 

Capitolul 3 prezintă distincțiile dintre SL și alte activități orientate spre comunitate, 

precum voluntariatul, serviciile comunitare, stagiile de lucru și alte programe educaționale 

bazate pe soluționarea unor probleme la nivelul comunității (Johnson, 1995; Eyler, Giles, & 

Schmiede, 1996; Jacoby, 2015). Modelul cadranului adaptat de Tapia (2006) prezintă tranzițiile 

de la o parte a cadranului la alta, prin adăugarea unor elemente: (1) conținuturi curriculare, (2) 

cunoștințe în serviciul nevoilor sociale, (3) reflecție. Descrierea fiecărui cadran, precum și 

sugestii utile pentru realizarea tranzițiilor sunt oferite în manualul disponibil gratuit pe site-ul 

web al proiectului. 

Capitolul 4 oferă sugestii utile privind planificarea și implementarea unui curs cu 

componenta de SL, oferind direcții utile în procesul de planificare și implementare a acesteia 

în cadrul cursului și exemple concrete care pot fi adaptate. Modelul CLAYSS (2013) urmează 

un itinerar în mai mulți pași, cu următoarele componente: (1) Motivație, (2) Diagnoză, (3) 
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Design și planificare, (4) Execuție, (5) Încheiere, precum și trei procese transversale: (a) 

reflecție, (b) comunicare și promovare, (c) monitorizare și evaluare. Fiecare cadrul didactic 

poate utiliza informațiile furnizate în capitol pentru propria disciplină și propriul suport de curs, 

pentru a adapta propunerile la specificul disciplinei predate. 

Capitolul 5 detaliază componenta de reflecție în contextul SL, componentă esențială 

transformării serviciului în experiență de învățare și dezvoltare personală pentru studenții 

beneficiari (Jacoby, 2015). Reflecția oferă studenților oportunitatea de a gândi critic la propria 

experiență, de a-și explora valorile, opiniile și credințele. Aceasta poate avea un impact 

personal, prin producerea unui echilibru util care produce schimbare, reprocesare și 

reconstrucție a modalităților de procesare a informației. De asemenea, reflecția oferă spațiu 

pentru întrebări, pentru schimburi reciproce de idei, de experiențe și abilități de rezolvare de 

probleme, pentru identificarea unor soluții la problemele comunității, pentru care activitățile de 

SL sunt proiectate. Studenții sunt astfel sprijiniți să relaționeze informațiile din lecturi sau texte 

studiate cu experiențe concrete în contextul serviciilor realizate, astfel încât procesul de învățare 

al acestora să se aprofundeze, iar experiențele să contribuie la dezvoltarea personală. Capitolul 

discută diferențe dintre reflecție și reflecția critică, aplicate în SL, prezintă modele ale reflecției 

preluate din literatura de specialitate, precum Modelul DEAL al reflecției critice (Ash și 

Clayton, 2009), analizează nivele ale reflecției (intrapersonal, interpersonal, al aplicației). De 

asemenea, specificul reflecției în diferite etape ale SL este prezentat și sunt oferite o serie de 

exemple pentru facilitarea acesteia în etapele de implementare, înainte de realizarea serviciului, 

în timpul și după finalizarea acestuia. Variate activități de reflecție în cadrul SL sunt oferite ca 

posibilități util de implementat de către fiecare cadru didactic în propria activitate didactică în 

care își propune să implementeze SL. 

Anexele manualului oferă sugestii bogate pentru pregătirea cursurilor bazate pe SL, 

exemple și scheme concrete pentru proiectarea cursurilor, pentru realizarea reflecției eficiente 

pe marginea temelor asociate SL, precum și pentru evaluarea unui proiect de SL de către un 

partener din cadrul comunității. 

Manualul a fost realizat pe baza unor date din literatura de specialitate, a unor studii 

realizate atât în SUA, cât și în Europa și în România, unde SL este implementat practic, dar 

constituie și temă de cercetare (concretizată în articole publicate, o teză de doctorat coordonată 

de Conf. Univ. Dr. Alina Rusu etc.). Din întregul manual, capitolele 1, 4 și 5 au fost în cea mai 

mare parte scrise de echipa din cadrul UBB, însă toți partenerii din proiectul SLIHE au 

contribuit la elaborarea acestuia. Experiența pe care echipa a dobândit-o în contextul 

proiectului, prin activitățile derulate (întâlniri trans-naționale, reflecții pe baza datelor obținute 
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din analiza de nevoi, din feedback-uri și din contextul training-ului derulat la Cluj) a fost 

integrată în manual. 

Manualul a fost revizuit de către patru evaluatori externi, din Germania, Republica Cehă, 

România și formatat și tehnoredactat în cadrul echipei de la UBB. Toți profesioniștii care au 

contribuit la elaborare, revizuire și redactare a manualului sunt menționați pe primele pagini ale 

acestuia. Normele etice ale cercetării și practicii au fost respectate. 

 

4. Concluzii 

Proiectul finanțat de UE prin programul Erasmus+ SLIHE reprezintă un demers complex, 

cu o utilitate ridicată pentru instituțiile de învățământ superior de a include SL în planul strategic 

în contextul îndeplinirii celei de-a treia misiuni. Rezultatele proiectului, dintre care în articolul 

de față am ales să prezentăm manualul destinat cadrelor didactice, sunt instrumente de lucru 

utile pentru profesioniștii care doresc să se familiarizeze cu acest domeniu și să implementeze 

SL în propriile cursuri predate. 

 

Bibliografie: 

Ash, S.L., & Clayton, P.C. (2009). Generating, deepening, and documenting learning: 

The power of critical reflection in applied learning. Journal of Applied Learning in Higher 

Education, 1, 25–48. 

Billing, S. H. (2000). Research on K-12 School-Based Service-Learning: The Evidence 

Builds. Phi Delta Kappan, 81, 658-664. 

Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS) (2013).  A 

Service-Learning Proposal for Universities. Complementary matrial text for the participants in 

the university capacity building program (http://www.clayss.org.ar/). 

Conrad, D. & Hedin, D. (1991). School-based community service: What we know from 

research and theory. Phi Delta Kappan, 72, 743-749. 

Astin, A.W., Vogelgesang, L.J., Ikeda, E.K., & Yee, J.A. (2000). Executive Summary: 

How Service Learning Affects Students. Los Angeles: Higher Education Research Institute, 

University of California. 

Copaci, I., Rusu, A.S. (2016). Trends in Higher Education Service-Learning Courses 

for Pre-Service Teachers: a Systematic Review. The European Proceedings of Social & 

Behavioral Sciences, 18, 1-11. 

http://www.clayss.org.ar/


 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 290  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

Furco, A. (2011). Service-Learning: A Balanced Approach to Experiential Education. 

Expanding Boundaries: Service and Learning. Washington DC: Corporation for National 

Service. 

Gottlieb, K., Robinson, G. (2006). A Practical Guide for Integrating Civic Responsibility 

into the Curriculum, 2nd ed., Washington, D.C.: Community College Press.   

Hanover Research (2014). Public Engagement Strategies and Evaluation, 

www.hanoverresearch.com 

Heffernan, K. (2001). Service-Learning in Higher Education. Journal of Contemporary 

Water Research and Education, 119(1), 2-8. 

Jacoby, B. (2015). Service-Learning Essentials. Questions, Answers, and Lessons 

Learned, San Francisco: Jossey-Bass. 

Eyler, J., Giles, D.E. & Schmiede, A. (1996). A Practitioner's Guide to Reflection in 

Service-Learning. Vanderbilt University. 

Tapia, M.N. (2006). Aprendizaje y servicio solidario: en el sistema educativo y las 

organizaciones juveniles [Service-learning in the educational system and in youth 

organisations] Ciudad Nueva (http://www.clayss.org.ar/). 

Johnson, D.B. (1995). Faculty Guide to Service-Learning. Higher Education. Paper 140. 

http://digitalcommons.unomaha.edu/slcehighered/140. 

Rusu, A.S., Costea-Bărluțiu, C. (2018). Învățarea înspre comunitate: liant între teorie și 

practică în educația universitară, prezentare la Simpozionul Național „Optimizarea procesului 

instructiv-educativ şi recuperator vizând integrarea şcolară a copiilor cu CES”, publicat în 

volumul online al manifestării; 

Simons, L., & Cleary, B. (2006). The influence of service-learning on students’ personal 

and social development. College Teaching, 54(4), 307–319. 

Celio, C.I., Durlak, J., & Dymnicki, A. (2011). A Meta-analysis of the Impact of Service-

Learning on Students A Meta-analysis of the Impact of Service-Learning on Students, Journal 

of Experiential Education, (34) 2, 164-181. 

Eppler, A. Ironsmith, M., Dingle, S. H., & Errickson, M.A. (2011). Benefits of service – 

learning for freshmen college students and elementary school children. Journal of the 

Scholarship of Teaching and Learning, (11) 4, 102-115. 

Yorio, P., & Ye, F. (2012). A meta-analysis of the Effects of Service Learning on the 

Social, Personal, and Cognitive Outcomes of Learning, Academy  of Management Learning 

and Education, (11)1,  9-27. 

http://www.clayss.org.ar/
http://digitalcommons.unomaha.edu/slcehighered/140


 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 291  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

Conway J.M., Amel, E.L., Gerwien, D.P. (2009). Teaching and Learning in the Social 

Context: A Meta-Analysis of Service Learning's Effects on Academic, Personal, Social, and 

Citizenship Outcomes, Teaching of Psychology, (10)36, 233-245. 

Novak, J. M., Markey, V., & Allen, M. (2007). Evaluating cognitive outcomes of service 

learning in higher education: A meta-analysis. Communication Research Reports, 24(2), 149-

157. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 292  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

2.4. Eficiența diferitelor tipuri de proiecte  pentru atingerea obiectivelor 

strategice ale școlii 

 

Profesor director Boian Laura, 

Profesor Bilțiu Gabriela, 

Liceul Tehnologic Special Dej, jud. Cluj 

 

Abordarea holistică privind actul educațional într-o unitate de învățământ special se 

centrează pe direcții diferite și implică o diagnoză particularizată pentru stabilirea acestora 

ținând cont de diversitatea beneficiarilor educației. Astfel că, strategiile utilizate pentru 

creșterea calității actului educațional și rezolvarea problemelor specifice din unitatea școlară, 

au fost accesate prin proiecte vaste concepute prin a dezvolta mai multe direcții 

interdependente: abordarea interactivă a demersului didactic și terapeutic, utilizarea TIC în 

cadrul activităților de învățare, valorificarea parteneriatelor educaționale  și formarea continuă 

a cadrelor didactice.   

Abordarea creativă, eficientă și sustenabilă a acestor direcții s-a realizat prin aplicațiile 

pentru obținerea de fonduri prin Programul Erasmus+ KA1 care prin proiectele propuse și 

pentru care s-a obținut finanțare, au coroborat într-un mod eficient toate aceste direcții care să 

rezolve problemele diagnosticate la nivelul școlii prin analizele SWOT: demotivarea elevilor, 

lipsa interesului părinților pentru educația propriilor copii, utilizarea strategiilor tradiționale în 

demersul didactic și terapeutic și lipsa mecanismelor metodico-științifice moderne pentru 

profesori. 

La nivelul școlii proiectele europene: ”Valorificarea competențelor digitale și a 

activităților nonformale/outdoor în școala specială” și ” Experiențe de învățare europeană în 

educația specială” au contribuit la centrarea pe direcțiile propuse.  

Prin participarea la cursurile de formare din spațiul european, profesorii școlii au avut 

acces la resurse metodico-științifice prin care să poată aborda interactiv demersul didactic și 

terapeutic. Metodele active au fost utilizate în munca cu elevii în vederea creșterii motivației 

prin auto-implicarea activă în propria formare și dezvoltare.  

Metodele active constituie o abordare a învăţării individuale şi colective care generează 

o formă puternică de implicare şi înţelegere a ariilor de învăţare prin experienţa participanţilor. 

Exerciţiile care implică metode active vin în întâmpinarea ideii că fiinţa umană este 

„înfometată după acţiune” şi servesc acestei nevoi promovând în acelaşi timp crearea atmosferei 
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de  bine în cadrul grupurilor de indivizi, promovând deschiderea, dialogul şi participarea ca 

elemente eficiente în crearea unei atmosfere de bine în cadrul acestora. În cadrul grupurilor 

funcţionale există sentimentul securităţii şi siguranţei iar securitatea psihică este întotdeauna 

asigurată. Exerciţiile utilizate trebuie să ofere speranţa că ceva drăguţ şi pozitiv se întâmplă deşi 

există probleme şi conflicte care sunt manipulate, provocate şi în acelaşi timp controlate.   

Acestea au fost valorificate atât în cadrul activităților frontale cât și pentru conceperea 

unei programe de curriculum la decizia școlii, avizat pentru unitatea școlar de către inspectorul 

de specialitate, „Noi - în România pentru Europa”.     

Competențele digitale dobândite la diferite cursuri de formare din țară și pe plan extern 

au contribuit la diversificarea proiectării scenariului didactic și terapeutic, a utilizării unor 

secvențe de lecție interactive prin utilizarea de quizz-uri, realizarea de chestionare de impact și 

concepere de materiale didactice digitale, particularizate la nivelul elevilor, în funcție de 

obiectivele de dezvoltare propuse în planurile de servicii ale acestora.  

Parteneriatele educaționale diverse cu unități școlare, instituții și diferite asociații au 

determinat creșterea motivației pentru integrarea socială a elevilor și implicit pentru 

participarea la programul școlii și a activităților nonformale. S-au creat legături speciale cu 

voluntarii SNAC prin participarea la activități comune în cadrul școlii (teme de casă realizate 

împreună, activități ludice, realizare de hand-made-uri, etc.) dar și la acțiuni complexe de 

participare cu echipe mixte de dans la concursuri regionale și naționale.  

În cadrul Proiectelor Erasmus un număr de 10 profesori din școală au avut acces la cursuri 

de formare care au contribuit la dezvoltarea competențelor profesionale și lingvistice. Prin 

activitățile de diseminare realizate la nivel local, județean și național au contribuit la 

transmiterea și multiplicarea bunelor practici dobândite în spațiul european. În același timp s-

au creat oportunități noi de parteneriate prin programul e-Twinning și de descoperire a noi 

strategii de muncă educațională. Au fost concepute activități și lectorate cu părinții în vederea 

implicării active a acestora în viața școlară și educațională a propriilor copii prin co-participarea 

la activitățile nonformale. 

Creșterea calității actului educațional în școală este asigurată în continuare prin 

implicarea într-un nou proiect strategic Erasmus+, „Move on!”. Parteneriatul cu alte patru țări 

europene, timp de doi ani, permite schimbul de bune practici în învățământ, care vizează atât o 

dezvoltare multilaterală a elevilor cât și o dezvoltare profesională la nivelul unui număr mare 

de cadre didactice. Diferența dintre sistemele educaționale din care fac parte școlile, speciale 

sau incluzive, modul de organizare și funcționare al acestora precum și cunoștințele și 

competențele accesate în modulele teoretice organizate în cadrul activităților de pregătire a 
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profesorilor reprezintă resurse în abordarea inovativă a actului educațional. Orientat spre 

dezvoltarea elevilor la nivel fizic, cognitiv, socio-emoțional și profesional, proiectul, prin 

mobilitatea unui număr de 24 elevi cu nevoi speciale în țările partenere, facilitează integrarea 

socială a acestora ca parte a misiunii școlii noastre.  

Deși abia la început, în cadrul proiectului a fost desfășurată activitatea corespunzătoare 

Liceului Tehnologic Special Dej, de găzduire a activităților de schimb interșcolar, activitate 

intensă ilustrată de colaborarea la nivelul școlii și la nivel european:  

O contribuție semnificativă asupra reducerii absenteismului și a abandonului școlar a 

avut-o și o are Proiectul ”Împreună pentru școală, împreună pentru viitor”, finanțat POCU care 

vizează atât activități zilnice suplimentare pentru elevii identificați cu risc de abandon, cât și 

cursuri de formare pentru profesorii școlii centrate pe tehnici inovative de învățare, 

autocunoaștere și competențe TIC. Se derulează în același timp și un program de consiliere al 

părinților în vederea conștientizării importanței educației în viața propriului copil. 

Viziunea privind creșterea calității actului educațional din școală nu se putea limita doar 

la utilizarea Curriculumului Național existent și la accesarea acestuia într-un mod repetitiv 

pentru elevii școlii ci și ținând cont de dinamica societății, a elevilor beneficiari ai educației din 

școală, de   disponibilitatea cadrelor didactice pentru formare și dezvoltare profesională. Astfel 

că ni s-a părut eficient, provocator și motivant a particulariza acest curriculum prin proiectele 

create și realizate. Feed-back-ul este concret și pozitiv: scăderea cu 5% a abandonului școlar și 

cu 8% a absenteismului, creșterea cu 20% a numărului de parteneriate educaționale, creșterea 

cu 10% a participării la concursuri de profil pentru elevii școlii, creșterea ratei participării și 

implicării părinților  în activitatea școlară, motivarea profesorilor, continuarea studiilor în școli 

profesionale pentru 90% dintre absolvenți.  

Astfel că privim spre viitor cu încredere, cu optimism și așteptăm rezultatele proiectelor 

nefinalizate și noile provocări europene privind educația după 2020.  

 

Bibliografie: 
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2.5. VET4ALL. Orientări didactice pentru formarea personalului VET. 

Curriculum de formare pentru personalul VET 

 

Profesor psihopedagog Vâtcă Iosif-Gabriel, 

Școala Profesională Specială „SAMUS”, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Promovarea educației incluzive și a învățării pe tot parcursul vieții pentru elevii cu 

dizabilități și nevoi speciale este unul dintre domeniile prioritare instituite prin Strategia 

europeană 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilităţi, adoptată la 15 noiembrie 2010. Mai 

mult, în Comunicatul de la Bruges, Comisia Europeană sugerează creaşterea posibilitățile 

pentru elevii dezavantajați din VET prin oferirea de căi alternative, formate inovatoare de 

formare profesională, mai multă învăţare bazată pe muncă (WBL) în cele trei forme principale 

prezente la nivelul UE, așa cum este menționat în „Învățarea bazată pe muncă în Europa, 

practici și indicatorii de politici” din VET inițial (2013): 

1. Schemele de alternanţă sau uceniciile cunoscute în Austria și Germania drept „sistem 

dual”; 

2. Perioadele de pregătire la locul de muncă în companii, perioadele de formare la locul 

de muncă acoperă, de obicei, stagiile de practică;  

3. WBL-ul care este integrat într-un program de şcolarizare, caracterizat prin stagii, 

laboratoare la fața locului, ateliere etc. 

Proiectul VET4ALL analizează această provocare, dezvoltă și implementează o abordare 

didactică inovatoare pentru elevii cu dizabilități și nevoi speciale din cadrul iniţial VET, în  

programele WBL și de mobilitatea  în țările partenere din UE: Bulgaria, România, Italia, Malta, 

Spania și Belgia. 

Curriculumul de instruire VET4ALL reprezintă baza pentru implementarea unui curs de 

formare, pentru furnizarea de competențe personalului / profesorilor / formatorilor VET 

implicați în planificarea și implementarea programelor WBL la nivel național și european 

pentru elevii din învățământul profesional  cu dizabilități și nevoi speciale. Acesta include 

informaţia teoretică investigată în Ghidurile IO1 elaborate pe baza cercetării, pe contextul 

național al partenerilor și rezultatele atelierelor de focus grup și, mai ales, oferă competențe 

concrete pentru profesorii / formatorii din învățământul profesional special. 
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Programul de instruire VET4ALL este un ghid cuprinzător pentru instruirea personalului 

VET, într-o perspectivă WBL eficientă și de calitate, în raport cu grupul țintă, care se confruntă 

cu dizabilități și nevoi speciale. 

Curriculumul are un format modular şi este construit după următoarea structură: 

 a) Structura metodoligică  

     1) Durata unităţilor de învăţare; 

     2) Definirea rezultatelor învățării (bazate pe cunoștințe, abilități și competențe); 

     3) Materiale și alte condiții-cadru necesare pentru implementare; 

     4) Sugestii și informații suplimentare pentru formatori; 

     5) Moduri posibile de validare a procesului de învățare. 

 b) Colectarea materialelor 

Pe lângă conținutul și informațiile formatorilor legate de implementarea modulelor, 

programa de învățământ conține și o colecție de materiale de învățare și instruire (prezentări și 

exerciții PPT). Materialele sunt destinate a fi utilizate pentru implementarea programului 

VET4ALL pentru profesorii / formatorii VET, dar și în activitatea ulterioară a participanților 

din grupul țintă de elevi cu dizabilități și nevoi speciale.  

Mai jos, vă prezint un modul cuprins în - Curriculumul de formare pentru personalul 

VET care lucrează direct cu elevii cu dizabilităţi, în timpul stagiilor de 

practică/internship. 

 

MODUL  

FAVORIZAREA ŞI MOTIVAREA COMPANIILOR ÎN A SE 

IMPLICA ÎN PROGRAMELE WBL DESTINATE GRUPULUI 

ŢINTĂ  

Aria tematică Planificarea acțiunilor de încurajare a motivației companiilor de a fi 

implicate în  acţiunile  WBL, pentru elevii cu dizabilități și nevoi 

speciale. 

 Conţinut Acest modul oferă competențe personalului VET / profesori / formatori, 

pentru a îmbunătăți comunicarea și gestionarea WBL între școli și 

companii, pentru a-i face pe cei din urmă conștienți de programul WBL 

și, în acest fel, să fie mai informați și mai dispuși să participe. Conține 
instrumente care pot îmbunătăți sistemul și cooperarea VET-Company. 

Modulul se bazează pe strategii de marketing, dezvoltarea 

competențelor digitale, crearea de instrumente de planificare pentru 

personalul VET, pentru crearea tutorilor în cadrul companiei de 

mentorat și dezvoltarea de programe de mentorat de la egal la egal în 

școli și la locurile de muncă.  

 Scopuri & Obiective Crearea strategiilor de marketing pentru diseminarea WBL pentru 

elevii cu dizabilități și nevoi speciale; 

Dezvoltarea metodologiilor de îmbunătățire a cooperării între școlile 

din învățământul profesional și companii; 
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Contribuie cu un plan pentru a evalua cea mai bună pregătire de 

mentorat atât pentru companii cât și pentru elevi. 

 Unităţi 

 

Dezvoltarea strategiilor 

de marketing în WBL 

2 ore 

Pregătirea pentru 

mentorat  

1 oră 

Mentorat de la egal la 

egal 

1 oră 

 Timp 4 ore 

 Cerinţele cursanţilor  Experiență și cunoștințe didactice privind angajarea elevului în 

programul WBL; instruire de bază privind orientarea în carieră pentru 

persoanele cu dizabilități și nevoi special. 

 Learning outcomes  La sfârșitul modulului de instruire, cursantul trebuie să: 

Cunoştinţe  

Să enumere caracteristicile învățării bazate pe muncă în contextul real; 

Să definească oportunitățile și punctele slabe din WBL; 

Să identifice strategiile de marketing care pot fi adoptate pentru a 

îmbunătăți WBL. 

Abilităţi 

Să creeze un plan de marketing ce vizează WBL; 

Să elaboreze un plan de îndrumare pentru profesorii din companie; 

Competenţe 

Să fie responsabil pentru planificarea WBL; 

Să poată organiza sesiuni pentru mentori în companie; 

Să poată planifica sesiuni de instruire; 

Să coopereze direct cu tutorii companiei în pregătirea WBL, pentru 

elevii cu dizabilități sau nevoi speciale. 

 Resurse disponibile Tablă magnetică, tablă, caiete, prezentări PPT, PC (desktop sau laptop), 

video proiector, smartboard. 

 Metode de învăţare Abordare teoretică, urmată de activități în grup, joc de rol, activități 

scrise, rezentări orale. 

 Evaluarea modulului Test scris / chestionar: test cu alegere multiplă și întrebări deschise. 

 

UNITATEA 1   Dezvoltarea strategiilor de marketing pentru programele WBL 

Conţinut Această unitate își propune să pregătească personalul VET pentru a 

cunoaște caracteristicile pieței muncii și posibilitățile sale de a fi 

adaptate experiențelor WBL ale elevilor cu dizabilități sau nevoi 

speciale.  

Obiective Definiți dificultățile contextului de muncă din WBL; 

 Cunoașteți punctele slabe și punctele tari ale experienţelor WBL. 

Creați obiective și strategii pentru a motiva participarea companiilor 

la WBL. 

Timp 2 ore 

Sfat pentru 

formator 

Această unitate ar putea avea mai mult succes în cazul în care 

formatorii au experiență anterioară în organizarea WBL, participarea 

anterioară la mobilitățile VET și la organizarea uceniciei pentru elevi 

și mentorii companiilor. 

Metode de învăţare Dezbateri în grup, activități scrise, întrebări deschise. 

Resurse disponibile Tablă magnetică, tablă, caiete, fişe de lucru, prezentare PPT, 

PC(desktop sau laptop) 

Rezultatele 

învăţării 

La sfârșitul unității de instruire, cursantul trebuie să: 

Cunoştinţe 

Să ştie să facă o analiză SWOT a programului WBL; 
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Să ştie cum să selecteze canale de marketing; 

Să identifice măsuri care să încurajeze companiile să participe la 

programele WBL. 

Abilităţi 

Crearea unui plan de marketing; 

Pregătirea unui plan care creează mai multe oportunități în WBL; 

Elaborarea unui plan de comunicare cu mentori pentru integrarea 

elevilor cu dizabilități sau nevoi speciale; 

• Demonstrarea reducerii lacunele de competențe. 

Competenţe 

Să fie responsabil pentru implementarea strategiilor WBL la școală; 

Să organizeze vizite în companie; 

Să coopereze cu administrația consiliului școlar în organizarea WBL; 

Să modifice procedurile adoptate. 

Material suport 

pentru predare  

PC (desktop sau laptop), videoproiector, smartboard, prezentare PPT, 

Internet, hârtie. 

 

PLAN DE ACTIVITATE 

Scopuri Descrierea activităţii Timp Resurse materiale 

Identificați 

strategiile pentru 

furnizorii VET cu 

privire la modul 

de promovare a 

WBL 

Formatorul introduce contextul actual al 

căilor de formare profesională, precum 

și punctele slabe și oportunitățile 

acestuia. 

Se analizează perspectiva companiei și 

care sunt metodologiile care pot fi 

adoptate pentru a favoriza comunicarea 

între furnizorul VET și companii. 

40 

min  

Videoproiector, 

smartboard 

 

PPT 

M2_U1_Dezvoltarea 

strategiilor de 

marketing 

Analizați poziția 

generală a 

învățării bazate pe 

muncă (WBL) și 

a mediului în care 

se desfăşoară. 

Muncă în grup 

Acest exercițiu va fi făcut la început 

individual și apoi discutat în grup. 

Scopul este de a concluziona punctele 

slabe și punctele forte ale WBL pentru 

ca elevii cu dizabilități să înțeleagă care 

puncte pot fi îmbunătățite printr-o 

analiză SWOT. Se recomandă să se 

efectueze o analiză SWOT după luarea 

deciziei de implementare sau 

îmbunătățire a WBL și înainte de a avea 

loc planificarea. Rezultatele analizei 

SWOT vor ajuta la concentrarea asupra 

procesului și găsirea punctelor critice în 

timpul transferului de bune practici 

WBL. 

30 

min  

Fişa 

M2_U1_Analiza 

demersului WBL  

 

 

 

 

 

Evaluarea 

integrării 

companiilor în 

practicile WBL. 

Gândeşte în pereche-Împărtăşeşte 

Acest exercițiu urmează să fie derulat în 

perechi, iar perechea gândește și discută 

împreună (gândește în pereche-

împărtășește). Formatorul  solicită mai 
întâi să discute următoarele subiecte: 

30 

min  

Fişă 

M2_U1_Includerea 

companiilor în 

programele WBL  
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• Generează interes și entuziasm din 

partea companiilor; 

• Eliminaţi diferențele de competențe; 

• Cea mai bună oportunitate; 

• Exemplificarea practică a carierei. 

La sfârșitul exercițiului, grupul ar trebui 

să facă un brainstorming pe ideile 

principale pentru a ajunge la o concluzie 

asupra celor mai bune procese care 

trebuie adoptate.  

 

 

Creați strategii de 

marketing pentru 

abordarea 

companiilor și 

școlilor din WBL 

 

 

Muncă în grup 

Acest exercițiu se va face în grup pentru 

a dezbate strategii și instrumente de 

marketing care pot fi utilizate pentru 

diseminarea WBL pentru elevii cu 

dizabilități și pentru a motiva 

companiile să fie mai dispuși să 

participe. În final, grupul ia notă de 

concluziile obținute. 

20 

min  

Fişa 

M2_U1_Scopuri şi 

strategii de 

Marketing în WBL  

 

UNITATEA 2 Pregătirea pentru mentorat  

Conţinut Introduceți conceptul de îndrumare/mentorat. Organizarea unui plan 

pentru personalul VET pentru instruirea tutorilor din companie, 

pentru a fi mentori. Scopurile mentoratului pot fi, de exemplu, 

dezvoltarea WBL, învățarea reciprocă și beneficiile pe termen lung 

pentru organizația în care are loc mentoratul. 

Obiective Implementați principiile asigurării calității și îmbunătățirii continue 

(etapele cadrului european de referință pentru asigurarea calității - 

EQARF) pentru îndrumare/mentorat. 

Timp 1 oră 

Sfat pentru 

formator 

Această unitate ar putea avea mai mult succes în cazul în care 

formatorii au experiență anterioară în mentoratul elevilor în WBL, au 

resurse administrative și experiență de muncă anterioară în industrie.  

Metode de învăţare Discuție de grup, joc de rol, aspecte teoretice. 

Resurse disponibile Tablă magnetică, tablă, caiete, fişe, PPT, PC (desktop sau laptop ). 

Rezultatele 

învăţării 

La sfârșitul unității de instruire, cursantul trebuie să: 

Cunştinţe 

Să ştie să conceapă un plan de mentorat/îndrumare; 

Să selecteze diferitele etape ale planului; 

Să identifice diferitele faze la crearea unui proiect pilot. 

Abilităţi 

Să explice importanţa mentoratului; 

Să demonstreze deŢinerea abilităţilor de formator. 

Competenţe 

Să fie responsabil pentru implementarea noilor proceduri de instruire; 

Să organizeze ateliere practice cu tutorii companiei. 

Material suport 

pentru predare  

PC (desktop sau laptop), videoproiector, smartboard, PPT, Internet, 

hârtie. 

PLAN DE ACTIVITATE 
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Scopuri Descrierea activităţii Timp Resurse 

materiale 

Pregătirea unui plan 

de 

îndrumare/mentorat 

Formatorul introduce conceptul de mentorat 

și demonstrează modul de realizare a unui 

plan pilot, împărțit în mai multe faze care 

pot fi utilizate pentru tutorele VET ca 

instrument de organizare a sesiunilor de 

instruire specifice pentru mentorii din 

companie, îmbunătățind în acest fel relațiile 

cu ei și oferind informații utile despre cum 

să abordăm mai ales dizabilitățile / nevoile 

speciale. 

30 

min 

videoproiecto

r, smartboard 

 

PPT 

M2_U2_Preg

ătirea pentru 

mentorat  

Definirea 

conceptului de 

mentorat 

Discuţie în grup 

Acest exercițiu își propune să facă 

brainstorming la definiția mentoratului, iar 

cursanţii să proiecteze o listă cu 

caracteristicile pe care un mentor ar trebui 

să le prezinte atunci când se ocupă de elevii 

cu dizabilități / nevoi speciale la nivelul 

contextului de muncă. 

10 

min  

Fişa 

M2_U2_Imp

ortanţa 

mentoratului 

 

Planificați o sesiune 

de îndrumare 

adresată tutorilor din 

companie. 

Discuţie în grup/ Jocul de rol 

Acest exercițiu se bazează pe un joc de rol, 

iar cursanţii trebuie să creeze un scenariu al 

unei sesiuni de instruire între școală și 

tutorele companiei. Obiectivul este de a 

pregăti profesorii VET cu privire la modul 

de instruire a mentorilor din cadrul 

companiei: să fie informați cu privire la 

responsabilitățile lor față de cursanți și să 

fie pregătiți cu privire la modul în care se 

pot confrunta cu dizabilitățile specifice / 

nevoile speciale și soluțiile posibile care pot 

fi aranjate atunci când elevii luptă pentru a 

obține un rezultat de învățare particular. 

20 

min  

Fişa 

M2_U2_Men

toratul 

 

 

 

 

 

 

UNITATEA 3 Mentorat de la egal la egal/peer 

Conţinut Introducerea conceptului de mentorat de la egal la egal și modul în 

care poate fi folosit ca instrument de marketing între furnizorul VET 

și companie. 

Obiective Explicați beneficiile mentoratului peer pentru elevi și companii. 
Scopul este ca tutorii VET să organizeze programe de mentorat peer 

și să îl introducă nu numai în orele școlare, ci și în timpul activităților 

de învățare bazată pe muncă. Obiectivul este ca elevii cu dizabilități 

/ nevoi speciale să se simtă și mai susținuți și, în același timp, mentorii 

companiei să aibă mai multă încredere în acceptarea mai multor elevi 

cu dizabilități / nevoi speciale.  

Timp 1 oră 

Sfat pentru 

formator 

Această unitate ar putea avea mai mult succes în cazul în care 

formatorii au experiență anterioară în mentoratul elevilor în parcursul 

WBL. 
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Metode de învăţare Discuții în grup, aspecte teoretice. 

Resurse disponibile Tablă magnetică, tablă, caiete, fişe de lucru, prezentare PPT, PC 

(desktop sau laptop). 

Rezultatele 

învăţării 

La sfârșitul unității de instruire, cursantul trebuie să: 

Cunoştinţe 

• Să cunoască sursa transferului și semnificația termenului peer; 

• Să cunoască principiile și caracteristicile mentoratului peer; 

• Să știe ce este important pentru a fi un mentor peer; 

• Să cunoască ofertele de mentorat peerși cum să le caute; 

•Să cunoască acţiunile pregătitoare și condițiile necesare pentru 

mentoratul peer; 

Să ştie ce este important la constituirea unui chestionar. 

Abilităţi 

• Poate prezenta informații (de bază) despre ideea consilierii de la 

egal la egal/peer; 

• Poate defini atributele mentoratului peer; 

• Înțelegeți importanța abordării peer; 

• Poate identifica informații adecvate pentru tinerii interesați care 

doresc să-i sprijine pe semeni; 

• Poate ordona informațiile solicitate; 

• Poate numi unități importante ale unei pregătiri de mentor peer. 

Competenţe 

• Să poată reflecta despre abordarea peer și despre avantajele acesteia; 

• Să ofere informații despre mentoratul de la egal într-un mod adaptat 

elevilor; 

• Să fie capabil să decidă unde are sens mentoratul peer online; 

• Să decidă elementele cele mai importante ale unui curriculum de 

cursuri de formare de mentori; 

• Să fie capabil să aplice mentoratul peer cu elevii; 

• Să pregătească mentoratul peer la cursul / cursul său cu ajutorul 

chestionarului; 

• Să fie capabil să sprijine pașii suplimentari de mentorat peer. 

Material suport 

pentru predare  

PC (desktop sau laptop), videoproiector, smartboard, prezentare PPT, 

Internet, hârtie. 

 

PLAN DE ACTIVITATE 

Scopuri Descrierea activităţii Timp Resurse 

materiale 

Definirea 

importanţei 
mentoratului peer. 

Formatorul introduce conceptul de 

„Mentorat Peer” și stabieşte un plan atunci 
când programează acest tip de formare. 

Este demonstrată aplicarea instruirii 

persaonalului în școlile de învățământ 

profesional și în contextele de învățare 

bazată pe muncă. Este, de asemenea, un 

instrument pentru promovarea WBL. Cu 

mentoratul peer, introdus în învățarea 

bazată pe muncă, companiile se pot 

aștepta la mai mult sprijin, deoarece elevii 

vor avea îndrumarea peer. 

20 

min 

videoproiector, 

smartboard 
 

PPT 

M2_U3_Ment

oratul peer 
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Pregătirea unui plan 

pentru instruirea 

sesiunii de mentori 

peer. 

Discuție în grup 

În acest exercițiu, cirsanţii trebuie să 

discute în grup despre informațiile care 

trebuie elaborate într-o sesiune de instruire 

pentru mentorii colegi. Pentru a fi mai 

specifici, aceștia ar trebui să își aplice 

cunoștințele într-un exemplu practic de 

pregătire a unui set de instrumente despre 

boala sindromului Down cu 

recomandările care trebuie luate în 

considerare pentru elevii cu acest 

handicap, atunci când se confruntă cu o 

experiență de învățare bazată pe muncă. 

40 

min 

M2_U3_Form

area 

Mentoratului 

Peer  

 

 

 

 

Bibliografie 

http://nationalmentoringresourcecenter.org 

https://www.friendshipcircle.org/blog 

http://www.lutonmentor.com/Pilot_Mam.html 

https://books.google.com.mt- 

https://www.eqavet.eu/What-We-Do/European-Quality-Assurance-Reference 

Framework 

http://mentor-training.gruppo4.com/training-programme/before-the-work-placement/ 

http://www.cedefop.europa.eu/files/MENTORING_HANDBOOK_final_version.pdf 

http://qualityplacements.eu/wp-content/uploads/2014/02/VET-

Guidelines_EN_electronic.pdf 

http://www.impro-f.eu/output.html 

http://www.quickmba.com/ 

http://www.peer-review-education.net/index.php?class=Calimero_Webpage&id=13985 

https://www.oph.fi/download/131938_Laadunhallintasuositus_en.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009H0708(01) 

https://wbl.pixel-online.org/ 

Arnkil, T. 2006. Mapping Out Good Practice – and How Can we learn from it? An 

Overview of the debate, themes, and networks of good practice transfer. 

Joseph Raelin, 2008, Work-Based Learning: Bridging Knowledge and Action in the 

Workplace. 

Seagraves 1996, in: Hardacre/Schneider, 2007. Work-based learning interim project 

report. 

 

http://nationalmentoringresourcecenter.org/
https://www.friendshipcircle.org/blog
http://www.lutonmentor.com/Pilot_Mam.html
https://books.google.com.mt-/
http://www.cedefop.europa.eu/files/MENTORING_HANDBOOK_final_version.pdf
http://qualityplacements.eu/wp-content/uploads/2014/02/VET-Guidelines_EN_electronic.pdf
http://qualityplacements.eu/wp-content/uploads/2014/02/VET-Guidelines_EN_electronic.pdf
http://www.impro-f.eu/output.html
http://www.quickmba.com/
http://www.peer-review-education.net/index.php?class=Calimero_Webpage&id=13985
https://www.oph.fi/download/131938_Laadunhallintasuositus_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009H0708(01)
https://wbl.pixel-online.org/
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2.6. VET4ALL. Metode de abordare a grupului ţintă înainte şi în timpul 

experienţelor WBL. Principii şi tehnici ale comunicării educaţionale. Stiluri 

de comunicare. Exemple de bune practici 

  

Profesor psihopedagog Moldovan Mihaela, 

Școala Profesională Specială „SAMUS”, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Proiectul VET4ALL dezvoltă și implementează o abordare didactică inovatoare pentru 

elevii cu dizabilități și nevoi speciale din cadrul iniţial VET, în  programele WBL. 

Curriculumul de instruire VET4ALL reprezintă baza pentru implementarea unui curs de 

formare, pentru furnizarea de competențe personalului / profesorilor / formatorilor VET 

implicați în planificarea și implementarea programelor WBL la nivel național și european 

pentru elevii din învățământul profesional  cu dizabilități și nevoi speciale. Acesta include 

informaţia teoretică investigată în Ghidurile IO1 elaborate pe baza cercetării, pe contextul 

național al partenerilor și rezultatele atelierelor de focus grup și, mai ales, oferă competențe 

concrete pentru profesorii / formatorii din învățământul profesional special. 

Programul de instruire VET4ALL este un ghid cuprinzător pentru instruirea personalului 

VET, într-o perspectivă WBL eficientă și de calitate, în raport cu grupul țintă, care se confruntă 

cu dizabilități și nevoi speciale. 

Curriculumul are un format modular şi principalele elemente ale structurii unui modul 

sunt următoarele: 

•  Aria tematică; Conţinut; Scopuri şi obiective; Unităţi de învăţare; Timp; Cerinţele 

cursanţilor; Rezultatele învăţării; Resurse disponibile; Metode de învăţare; Evaluarea 

modulului. 

În plus, fiecare modul conține un șablon detaliat pentru fiecare unitate, precum și descrieri 

detaliate ale activităților care urmează să fie realizate. Mai mult, considerăm important să 

subliniem faptul că formatorii sunt liberi să integreze în continuare materialele de instruire 

propuse sau chiar să schimbe propriul material cu cele recomandate în acest curriculum, pentru 

a se potrivi mai bine cu propriul grup țintă. 

Mai jos, vă prezint unitatea 1 din modulul „Metode de abordare a grupului ţintă înainte 

şi în timpul experienţelor WBL” cuprins în - Curriculumul de formare pentru personalul 

VET care lucrează direct cu elevii cu dizabilităţi, în timpul stagiilor de 

practică/internship. 
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UNITATEA 1  
Principii şi tehnici ale comunicării educaţionale; stiluri de 

comunicare; exemple de bune practici  

Conţinut În timp ce profesorii VET sunt familiarizați cu conceptele legate de 

învățare și formare, formatorii din cadrul companiei trebuie să 

înțeleagă principiile pedagogice, având în vedere aplicabilitatea lor 

în WBL. Din acest motiv, formatorii din cadrul companiei trebuie să 

dobândească abilități și competențe pedagogice care să le permită 

instruirea elevilor, în conformitate cu principiile WBL, să îi 

instruiască pentru a-i conștientiza de munca lor și pentru a le crește 

încrederea în sine. 

Obiective Identificarea componentelor şi formelor de comunicare; 

Cunoaşterea tehnicilor de comunicare; 

Distingerea între comunicarea verbală și comunicarea non-verbală pe 

baza căreia se analizează formele de comunicare; 

Descoperirea barierelor de comunicare; 

Rezolvarea exerciţiilor propuse. 

Timp 2 ore 

Sfaturi pentru 

formator 

Ca parte a procesului de comunicare, personalul / profesorii / 

formatorii VET trebuie să convingă, să explice, să educe sau să 

îndeplinească orice alt obiectiv, urmărind întotdeauna patru scopuri 

principale: 

- Să fie primit(în formă scrisă sau orală); 

- Să fie înţeles; 

- Să fie acceptat; 

- Să producă o schimbare de comportament sau atitudine. 

Metode de învăţare Lecţii faţă-în-fată, dezbateri, munca în echipă, activităţi scrise. 

Chestionar scris cu întrebări deschise sau obiective, de testat.  

Resurse disponibile Caiete, fişe de lucru, PPT, PC (desktop sau laptop), videoproiector 

sau smartboard.  

Rezultatele 

învăţării 

La sfârșitul unității de instruire, elevul trebuie să: 

Cunoştinţe 

Să cunoască formele de comunicare şi funcţiile limbajului; 

Să cunoască importanţa ascultării active;  

Să identifice oportunităţi de comunicare pe care le poate întâlni, în 

funcţie de interese, activităţi etc; 

 Să ştie cum ss evite o formă de comunicare nereuşită. 

 Abilităţi 

Să folosească strategii ale  limbajului verbal, paraverbal(tonul, 

volumul şi ritmul vocii) şi nonverbal(fizionomie, mimică, gesturi), 

atât la nivel individual cât şi în grupuri 

Abilități de rezolvare a problemelor pentru a demonstra modalități de 

comunicare cu o serie de oameni diferiți. 

Competenţe 

Folosirea de metode selectate şi de strategii de comunicare asertivă; 

 Aplicarea abilităților de bază dobândite și a tehnicilor de comunicare 

care pot fi utilizate cu elevii cu dizabilități și nevoi speciale. 

Material suport 

pentru predare 

PC (desktop sau laptop), videoproiector sau smartboard (IWB), PPT, 

Internet, hârtie. 

 

PLAN DE ACTIVITATE 
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Obiectiv Descriere Timp Resurse 

materiale 

Identificarea 

componentelor 

actului de 

comunicare; 

Descoperirea de 

forme ale 

comunicare și 

funcțiile  

limbajului; 

Discuţii despre 

importanța 

ascultării active; 

Rezolvarea 

exercițiului 

propus. 

Activitatea constă într-o prelegere susținută 

de o prezentare PPT în care vor fi discutate 

conceptele de: emițător, mesaj, canal de 

comunicare, receptor, codificare, decodare, 

feed-back (subliniindu-se că canalul de 

comunicare este diferit la elevii cu CES - 

cerinţe educaţionale speciale). 

Se dezbate funcțiile limbajului și conexiunea 

dintre verbal, paraverbal (ton, volum și 

ritmul vocii) și nonverbal (fizionomie, 

mimică, gesturi). Din totalul mesajelor 

trimise de o persoană și deținute de 

interlocutor: 7% sunt verbale, 38% para-

verbale și 55% non-verbale. 

Studiile susțin că o comunicare eficientă la 

locul de muncă duce la o performanță 

profesională ridicată. 

Se va sublinia importanța ascultării active, 

importanța cunoașterii de sine, precum și 

conștientizarea valorilor interlocutorului, 

modul de exprimare a sentimentelor și, nu în 

ultimul rând, acceptarea conflictelor. Va 

exista o aplicație: vor fi afișate diferite 

imagini cu diferite persoane, iar profesorii 

vor nota ceea ce transmit personajele din 

imagini, pentru a învăța decodarea mesajelor 

non-verbale. 

30 

min 

Proiector, 

smartboard 

 

Prezentare PPT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completarea 

chestionarului; 

Identificarea 

principalelor stiluri 

de comunicare; 

Descoperirea 

barierelor de 

comunicare. 

Stiluri de comunicare 

Activitatea va începe cu un chestionar 

privind stilul de comunicare, rezultatele fiind 

interpretate după prezentarea lor (fiecare își 

va identifica propriul stil de comunicare). 

Vor fi prezentate cele 3 stiluri de 

comunicare: pasiv, agresiv, asertiv și 

barierele de comunicare: întreruperi, 

oboseală, stres, prejudecăți, personalitate. 

Pentru a ilustra mai bine barierele de 

comunicare se va citi Povestea iepuraşului. 

30 

min 

Videoproiector, 

smartboard, PC 

Prezentare PPT  

Chestionarul -  

Stil de 

comunicare 

„Feedback 

pentru 

instructorul 

meu de 

practică” 

Ascultarea 

Poveştii 
iepuraşului 

 

 

 

 

 

 

 

Această poveste este despre un iepuras care 

a vrut să gătească 8 ouă. Vă rugăm să citiți 
povestea și să meditați puțin asupra 

moralității! 

Iepuraşul are 8 ouă de gătit, dar nu are o 

tigaie pentru a le coace. Își amintește că ursul 

are o tigaie. Bucuros, se duce la bârlogul 

ursului să-i ceară tigaia! În timpul mersului 

său, iepurele se întreabă: 

30 

min 

Povestea 

iepuraşului 
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Ce se întâmplă dacă ursul îmi cere 2 ouă în 

schimb pentru tigaie? Hm ... asta este, îi dau 

două ouă, mai am 6! 

Iepuraşul merge încontinuare şi se întreabă 

din nou: 

Dar ce se întâmplă dacă îmi cere 4 ouă? Nu 

e bine deloc! Dar ce pot face?! Ursul este 

singurul din pădure care îmi poate 

împrumuta o tigaie! Aşa este în afaceri, 

câștigul este împărțit în jumătate! Dacă îmi 

va cere 4, voi mai avea 4 și va fi bine până la 

urmă. 

Chiar înainde de a ajunge la bârlogului 

ursului i-a venit o nouă idee: 

Așa cum îl știu pe urs, el îmi va lua şi pielea, 

este un şmecher, cred că mă va lăsa doar cu 

două ouă! Of ... Doamne, și eu aveam 8 ouă! 

Doar să rămână cu 2 ouă? Situație este 

delicată, dar asta e! La final, pentru a nu muri 

de foame, îi dau 6. Sunt mai mic. Aceste 2 

ouă mă vor satisface pentru astăzi! 

 În cele din urmă, iepurele a ajuns la bârlog 

și a căzut din nou pe gânduri, devenind din 

ce în ce mai stresat, tot timpul gândindu-se 

cum să se descurce cu ursul și trăgând câteva 

concluzii clare. Dar nu-i pusese o întrebare: 

Dacă iepurele îmi cere toate ouăle? Ce voi 

face? Hm…Va fi foarte delicat!!!  

Se decide să bată la uşa ursului, care iese cu 

un zâmbet larg pe faţă şi spune:  

Spune-mi, iepuraşule, ca 

Care e problema şi cum pot să te ajut?  

Ştii ceva?!N-am nevoie de tigaia ta! Apoi se 

întoarce şi pleacă. 

 Morala: Etichetarea prietenilor, colegilor 

sau șefilor, fără a le asculta măcar punctul de 

vedere, duce la un eșec total în comunicare! 

De câte ori ai fost iepuraşul din poveste? Dar 

ursul? Ne este mai ușor să presupunem că 

suntem o persoană decentă și rezonabilă, iar 
celălalt este un om rău! Este mai convenabil 

să gândești acest lucru, dar să nu fii surprins 

şi să rămâi fără tigaie, fără să o ceri măcar! 

Acesta este un mecanism de autoapărare la 

care apelăm adesea, din dorința noastră de a 

ne proteja opiniile! Formăm anumite opinii, 

prejudecăți, care sunt doar produsul minții 

noastre și nu încercăm să le clarificăm 

simplu, pentru că vrem să credem că suntem 

în regulă, iar celălalt nu este OK ... „și îl știm 
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foarte bine, nu este nevoie de fapte pentru a 

confirma acest lucru!” 

 

Identificarea celor 

trei stiluri generale 

de comunicare: 

pasivă, agresivă, 

asertivă. 

Stiluri de comunicare identificate: 

Pasivă. Oamenii cu un stil de comunicare 

pasiv își exprimă rareori opiniile personale și 

stările emoționale. În general, există oameni 

cu o încredere de sine scăzută. Ei folosesc 

tonul scăzut și au o expresivitate mimică 

scăzută. 

Agresivă. Stilul agresiv poate fi recunoscut 

prin tonul ridicat, impulsivitatea în 

exprimarea opiniilor, lipsa 

comportamentelor de ascultare. Creează 

impresia de ostilitate pentru interlocutor, 

astfel încât cei care folosesc stilul agresiv, îi 

provoacă pe ceilalți către atitudini defensive 

sau răspunsuri agresive. Într-un caz sau în 

altul, precizia comunicării este redusă. 

Asertivă. Stilul asertiv se bazează pe o 

atitudine pozitivă față de ceilalți. Condițiile 

dezvoltării unui astfel de stil sunt încrederea 

în sine și încrederea în ceilalți. Persoana 

asertivă își exprimă părerile și sentimentele 

direct și deschis, folosind un ton moderat, dar 

ferm și expresiv, păstrând contactul vizual cu 

interlocutorul. 

 Atitudinea generală este relaxată, poziția 

corectă a corpului, stând în picioare sau 

stând. Interesul pentru interlocutor este 

vizibil. Mimica și gesturile sunt în 

concordanță cu mesajul verbal. 

Stilul asertiv este considerat ideal pentru 

orice situație de comunicare. Acesta este 

stilul persoanei responsabile, care știe ce face 

și ce spune. 

Va fi prezentat stilul de comunicare asertiv și 

faptul că poate fi învățat punându-l în 

practică zi de zi. 

Cercetătorii interesați de studiul asertivității 

ca abilitate socială, de ex. Orme și Bar-On 

(2002), au subliniat că persoanele cu stil de 

comunicare asertiv se pot exprima prin 

evitarea anxietății și agresivității în diferite 

situații. Asertivitatea a fost definită, de 

asemenea, ca un proces de comunicare direct 

și adecvat al nevoilor. Persoana își poate 

spune propriile opinii fără a pedepsi sau a-i 

înșela pe alți oameni (Arrindell și van den 

Ende, 1985 apud Sarkova și colab., 2010). 

Deci putem folosi asertivitatea ca instrument 

care ne va ajuta să inițiem și să menținem 

30 

min 

Fişă de lucru 
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relații sociale calitative. Și, așa cum spunea 

Eskin (2003), oamenii asertivi se bucură de 

bunăstare emoțională. 
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2.7. VET4ALL. Metode de abordare a grupului ţintă înainte şi în timpul 

experienţelor WBL. Comunicarea în funcţie de tipul de dizabilitate. 

Exemple de bune practici. 

 

Profesor psihopedagog Dimitriu Lăcrămioara, 

Școala Profesională Specială „SAMUS”, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Sistemele de educație și formare ar trebui să se asigure că toți elevii, inclusiv cei din medii 

defavorizate și cei cu nevoi speciale, își finalizează educația, inclusiv, dacă este cazul, prin 

alternativa educaţională A doua șansă și oferirea de educaţie personalizată (Strategia ET 2020, 

3 obiective strategice: promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a implicării active în societate 

a cetăţenilor). Al treilea dintre cele patru obiective strategice ale Strategiei ET 2020 este, de 

fapt, o adevărată provocare pentru sistemele de învățământ și, în special în implementarea 

programelor VET; sistemele ET europene sunt încă departe de a atinge acest obiectiv.  

Obiectivele proiectului VET4ALL reprezintă un răspuns la problemele menționate mai 

sus, deoarece sunt inspirate de următorii factori: 

• Instruirea cadrele didactice și a personalul care lucrează cu grupul țintă, pentru a face 

experiențele WBL sau  stagiile de pregătire mai fructuoase și orientate spre inserția viitoare, la 

locurile de muncă chiar și într-un context european; 

• Dezvoltarea unor căi flexibile care conectează programa școlară formală VET la 

învățarea bazată pe muncă pentru elevii cu dizabilități sau nevoi speciale;  

• Creșterea posibilității pentru elevii cu dizabilități sau nevoi speciale de a participa la o 

experiență de  mobilitate în UE; 

• Sprijinirea mentorilor și a personalului întreprinderii, în timpul programului WBL / 

internship şi a elevilor cu dizabilități sau nevoi speciale.  

Întregul curriculum este stabilit în concordanţă cu  modelul ECVET pentru certificarea și 

validarea competențelor obținute de grupul țintă participant. 

Printr-o fază pilot de 24 de ore, care a avut loc pentru a testa și îmbunătăți conținutul 

Curriculum-ului de instruire, proiectul contribuie la îmbunătățirea calității sistemului VET și a 

experiențelor WBL pentru elevii cu dizabilități și nevoi speciale și la creșterea potențialul de 

angajare al acestui grup țintă în Europa. 

Mai jos, vă prezint unitatea 2 din modulul „Metode de abordare a grupului ţintă înainte 

şi în timpul experienţelor WBL” cuprins în - Curriculumul de formare pentru personalul 
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VET care lucrează direct cu elevii cu dizabilităţi, în timpul stagiilor de practică/ 

internship. 

UNITATEA 2 
Comunicarea în funcţie de tipul de dizabilitate; exemple de bune 

practici 

Conţinut Toată lumea comunică într-o serie de moduri pentru o varietate de 

scopuri: 

 Pentru a include pe toată lumea în activitățile de zi cu zi, trebuie să 

găsim modalități de a comunica pozitiv cu oamenii cu care venim în 

contact. Fiecare contact contează; 

 Persoanele cu dizabilități sau nevoi speciale pot comunica în mai 

multe moduri; 

Abordarea și comunicarea cu persoanele cu dizabilități sau cu nevoi 

speciale este esențială pentru depășirea barierelor sociale. 

Obiective Să știe să comunice cu studenții cu dizabilități sau cu nevoi speciale 

în funcție de tipul de handicap; 

Identificarea metodelor pe care persoana în cauză le foloseşte pentru 

a comunica; 

Utilizarea metodelor de comunicare eficiente ale persoanei, adecvate 

mediului; 

Participrea la unele activităţi, pentru a înțelege diferitele tipuri de 

dizabilități. 

Timp 2 ore 

Sfaturi pentru 

formator 

 

Este important să sprijiniți persoanele cu necesități de comunicare 

complexe pentru a identifica și utiliza metodele de comunicare care 

funcționează cel mai bine pentru ele și pentru a permite propria lor 

comunicare independentă. 

Pe măsură ce elevii întreprind experiențele de învățare descrise în 

lecții, luați notă de o serie de momente, care pot fi evaluate, pentru a 

oferi informații despre realizările cursanților. Evaluarea continuă va 

oferi dovezi cu privire la măsura în care elevii realizează legăturile de 

curriculum identificate. 

Metode de învăţare Lecții față în față, dezbatere, lucru în grup, activități scrise. 

Chestionar scris cu întrebări deschise și cu itemi obiectivi, de testat. 

Resurse disponibile Tablă, caiete, fişe de lucru, PPT, PC (desktop sau laptop), 

videoproiector sau smartboard. 

Rezultatele învăţării La sfârșitul unității de instruire, elevul trebuie să: 

Cunoştinţe 

Cunoaşterea impactului comunicării asupra relaționării cu alte 

persoane; 

Obținerea cunoștințelor despre beneficiile puterii limbajului asupra 

opiniilor și atitudinilor; 

Să cunoască  principalele abilități de comunicare care îmbunătățesc 

relațiile cu elevii cu dizabilități sau cu nevoi speciale. 

       • Definiți diferite tipuri de dizabilități. 

 Abilităţi 

• Să descrie cum respectul, empatia și aprecierea diversității pot 

influența pozitiv relațiile; 

• Să identifice abilitățile de comunicare care îmbunătățesc relațiile 

pentru anumite grupuri; 
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• Descrierea caracteristicilor comportamentului de cooperare și 

identificarea acestor dovezi în cadrul activităților de grup; 

Competenţe 

• Identificați modalitățile prin care putem comunica cu o serie de 

oameni cu diferite nevoi de comunicare; 

• Identificați conceptul de limbaj pozitiv și negativ; 

• Recunoașteți asemănările și diferențele în modul în care oamenii 

comunică, atât în cadrul grupurilor culturale, cât și în afara acestora. 

Material suport 

pentru predare  

PC (desktop sau laptop), videoproiector, smartboard, PPT, Internet, 

hârtie, tablă. 

 

PLAN DE ACTIVITATE 

Obiective Descriere Timp Resurse 

materiale 

Participarea 

activă la 

activitățile 

propuse; 

Îmbunătățirea 

abilităților de 

intervenție 

pentru elevii 

cu tulburări de 

comunicare. 

Tulburări de comunicare 

Tulburările de comunicare sunt dizabilități care 

împiedică o persoană să poată vorbi sau să îşi facă 

înțeleasă vorbirea. Aceasta poate fi cauzată de 

numeroase dizabilități sau diferite răni. 

Unele persoane cu dificultăți de vorbire pot folosi 

limbajul semnelor, gesturile sau imagini mici pe 

care le poartă cu ele. 

Activitatea – Fără cuvinte 

Scrie o propoziţie pe o foaie de hârtie, de 

exemplu,”Pisica s-a aşezat pe un acoperiş 

fierbinte de tablă”. 

Arată această propoziție unui elev. 

Elevul trebuie să comunice clasei propoziția, fără 

să scrie, să vorbească sau să folosească literele 

alfabetului. 

Discută: 

A fost dificil să comunicați folosind această 

metodă? Ce ar fi ajutat? Cum putem comunica cu 

cineva care nu poate vorbi/ răspunde? Cum îi 

putem ajuta să comunice? 

Dacă doriți să oferiți mai multor elevi șansa de a 

încerca această activitate, iată câteva propoziții 

sugerate: 

Eu vreau o cola. 

Mi-am piedut tema. 
Părinţii mei divorţează. 

Mă doare piciorul. 

Vreau un hamburger la masa de prânz. 

Sunt allergic la căpşuni. 

Urăsc ketchup-ul. 

Mă simt amuzant. 

15 

min 

Videoproiector, 

smartboard 

 

Test scris 

 

Fişe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicarea 

activă în 

activitățile 

propuse; 

Tulburări ale spectrului autist 

Autismul este un handicap de dezvoltare care 

apare de obicei în primii trei ani de viață. Nu se 

cunoaște cauza. Afectează modul în care 

15 

min 

Videoproiector, 

smartboard 

 

Prezentare PPT  



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 312  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

Dobândirea 

abilităților de 

comunicare cu 

elevii cu 

tulburări ale 

spectrului 

autist. 

funcționează creierul unei persoane, dar nu toate 

persoanele cu autism sunt afectate la fel. 

Când o persoană are autism, este posibil să 

prezinte probleme în: 

A transmite ce îşi doresc;  

Gândire; 

A înţelege ce spun sau doresc ceilalţi oameni; 

Ignoră sunetele; 

Ignoră lucrurile sau persoanele; 

Ignoră semnalele luminoase; 

A le plăcea atingerea fizică; 

A înţelege regulile sociale; 

A-şi arăta afecţiunea; 

A-şi controla sentimentele; 

A şti cum să se joace cu alţi copii; 

A aborda schimbările. 

Autismul este o „tulburare a spectrului”. Asta 

înseamnă că nu toată lumea cu autism are toate 

problemele. O persoană poate avea trei probleme 

enumerate în timp ce o altă persoană are o singură 

persoană. Unii oameni cu autism se luptă să 

învețe. Alte persoane cu autism sunt foarte 

inteligente și pot face matematică complicată 

atunci când au 3 ani. Multor persoane cu autism 

le place să facă activităţi în aceeași ordine tot 

timpul și au lucrurile aranjate la fel. Acest lucru îi 

ajută să rămână calmi. Altor persoane cu autism 

le este foarte greu să ignore zgomotele, mai ales 

dacă sunt supărate sau într-o situație nouă. 

Aceștia ar putea încerca să se liniștească 

balansându-se, gemând, vorbind tare sau chiar 

țipând. De asemenea, pot încerca să meargă sub 

un birou sau într-un loc mic și întunecat, unde se 

simt în siguranță. 

Activitate: 

Această activitate este concepută pentru a arăta 

modul în care oamenii cu autismul sunt deranjați 

de lucruri pe care majoritatea oamenilor nu le 

observă. Persoanele cu autism sunt adesea prea 

sensibile la zgomot, mișcare și chiar lucruri 

precum zgomotele de fundal pe care majoritatea 

dintre noi nu le observă. 

Nu uitați, nu toți cei cu autism au aceste probleme. 

Împărțiți clasa în grupuri de câte 5. Explicați faptu 

că fiecare va avea o treabă de făcut. Ignoră ceea 

ce face i în acel moment şi spune-le ca vor incepe 

cand dai semnalul. 

O persoană din fiecare grup va juca rolul cuiva cu 

autism. Celelalte 4 persoane au fiecare locuri de 

muncă diferite: 

 

Fişă de lucru 
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Persoana nr. 1 - Veți juca rolul unei persoane cu 

autism. Treaba ta este să încerci să asculți ceea ce 

persoana 5 îți citește, astfel încât să poți testa un 

material. Încercați să ignorați pe toți ceilalți. 

Persoana 2 - Stați în spatele elevului care joacă 

rolul cuiva cu autism. Frecați marginea unui 

cartonaş (sau a unei bucăți de carton) de partea din 

spate a gâtului Persoanei 1. Nu trebuie să frecați 

tare, dar continuați să o faceți încontinuu. 

Persoana nr. 3 - Ia o carte (orice carte este 

potrivită), apleacă-te aproape de Persoana 1 și 

citește cu voce tare tot timpul. 

Persoana 4 – Bate uşor Persoana 1 pe cap și umăr 

tot timpul. 

Persoana 5 - Folosind o voce normală, citiți un 

paragraf Persoanei 1, apoi puneți-i întrebări 

despre ce ați citit. NU încercați să acoperiţi 

celelalte zgomote. 

Solicitați-le tuturor elevilor să se transforme în 

Persoana 1 înainte de a discuta despre aceasta.  

Cum s-a simțit afle în atât de multă agitație? L-a 

făcut să vrea să urle sau dorească să scape? Au 

fost capabili să se concentreze pe citirea 

alineatului? Ce ar fi putut ajuta? 

Îmbunătățirea 

metodelor de 

intervenție 

pentru elevii 

cu dificultăți 

de învățare. 

Dificultăți de învățare 

Există multe tipuri diferite de dificultăţi de 

învățare și pot varia de la probleme ușoare până la 

grave. 

Activitatea 1: oferă o idee generală despre cum 

este să te lupți împotriva a ceea ce îți poate spune 

creierul. 

Dislexia poate determina o persoană să vadă 

literele întrerupte când citesc (văzând „alabastru” 

în loc de „albastru”, de exemplu). 

Activitatea  – Ce spui? 

Aşezaţi următoarea pagină pe un mediu 

transparent, eventual ridicaţi-o în aer. Cereţi 

clasei să citescă cu voce tare. Ei trebuie să citească 

culoarea în care este scris cuvântul, nu cuvântul 

propriu-zis.  
După aceea, discutați cum creierul dvs. vrea să 

citească cuvântul propriu-zis. Chiar și când poți 

face această activitate corect, trebuie să citești 

mult mai lent decât în mod normal. Acesta este un 

exemplu despre cât de dificil este pentru elevii cu 

dificultăţi de învățare să-şi îndeplinească sarcinile 

de lucru. Creierul lor înțelege ce trebuie făcut, dar 

trebuie să se lupte pentru a îndeplini sarcina de 

lucru.  

15 

min 

Videoproiector, 

smartboard 

 

Prezentare PPT  

Fişă de lucru 

“Spune ce vrei” 
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Să nu poți face această activitate corect nu 

înseamnă că nu ești deștept. Înseamnă doar că 

creierul tău vrea să facă ceva diferit. 

Îmbunătățirea 

metodelor  de 

intervenție 

pentru elevii 

cu dizabilități 

fizice 

Dizabilităţi fizice 

Există o mare varietate de dizabilități fizice, toate 

putând varia de la o problemă ușoară la o 

imobilitate completă. Multe persoane pot avea 

mai mult de un handicap, cum ar fi faptul că nu își 

pot folosi picioarele sau mâinile. 

Activitatea – Într-un scaun cu rotile 
Împrumutați un scaun cu rotile sau vedeți dacă 

școala are unul. 

Fiecare elev să stea pe rând, pe scaun. Cereți-le să 

încerce diferite activități: 

 Să meargă dintr-o parte a clădirii în alta, 

împingând scaunul cu rotile cu mâinile; 

Să stea la coadă la masa de prânz; 

Să ia o carte de pe raftul de sus al bibliotecii; 

Să joace un joc în sala de sport sau pe teren, în 

curtea şcolii (fotbal, baschet, curse, întreceri etc.); 

Să meargă la toaletă;  

Să iasă afară deschizând şi închizând uşa; 

Să se afle într-un grup în care toţi ceilalţi stau în 

picioare. 

 Discutați despre cum se simt în scaunul cu rotile. 

Ar fi făcut lucrurile mai bine? Elevii în scaunele 

cu rotile sunt adesea lăsați în afara jocurilor sau li 

se oferă sarcina de a păstra scorul. Discutați 

despre cum s-ar simți, dacă ar trebui să facă acest 

lucru. Dar dacă careva urăşte să ţină  scorul? 

Nimănui nu îi place să fie tratat ca și cum ar fi 

neputincios. Dacă vedeți pe cineva într-un scaun 

cu rotile, nu faceți doar lucruri pentru el. Întrebați 

dacă vrea mai întâi ajutorul. 

15 

min 

Un scaun cu 

rotile 

Mingi de fotbal, 

baschet ... 

Diferite jocuri 

Dobândirea  

abilităților de 

comunicare cu 

elevii cu 

deficiențe de 

auz 

Deficienţele de auz 

Deficiențele de auz includ totul, de la a nu putea 

auzi anumite sunete până la a fi total surd. În 

majoritatea cazurilor, pierderea auzului nu 

înseamnă pur și simplu că sunetele nu sunt 

suficient de puternice. 
De obicei, înseamnă că sunetele sunt gălăgioase 

sau neclare. Un aparat auditiv poate mări volumul 

discursului, dar de obicei nu va clarifica vorbirea. 

Activitate – Neputând auzi 

Aveţi nevoie de: 

O pereche de căşti cu spumă pentru fiecare elev; 

Un radio, un televizor, un ventilator sau orice 

altceva care poate face „zgomot de fond”. 

De făcut: 

Arătaţi elevilor cum să-şi pună căştile; 

10 

min 

Căşti 

Un radio, un 

televizor, un 

ventilator sau 

orice altceva 

care poate face 
„zgomot de 

fond” 
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Creeaţi zgomotul de fond. Dacă utilizați un 

televizor, puneți-l pe un post fără recepție și 

creşteţi volumul - suficient de tare pentru a vă 

distrage atenția. Dacă utilizați un radio, setați-l 

între posturi astfel încât să auziți doar un suntet 

static. Dacă folosiți un ventilator, porniți-l în sus; 

Citiți un articol de ziar lung sau un pasaj dintr-o 

carte. Citiți rapid, folosind o voce blândă, 

murmurând monoton, rulând cuvinte împreună și 

făcând pauze ciudate; 

Puneți elevilor 5 întrebări despre conținutul a ceea 

ce citiți. Continuați să vorbiți repede cu o voce 

blândă, mormăitoare; 

Îndepărtați căştile din urechi, opriți zgomotul de 

fond și discutați (cu voce normală) cum e când nu 

puteți auzi clar. 

Dobândirea  

abilităților de 

comunicare cu 

elevii cu 

deficiențe de 

vedere 

Deficienţe de vedere 

Deficiențele de vedere includ miopia, 

hipermetropia care sunt corecte cu ochelari. Poate 

însemna, de asemenea, probleme mai grave, 

precum orbirea sau probleme care sunt ajutate 

doar în puţină măsură de ochelari. 

Activitatea  – Orbirea 

Aveţi nevoie de: 

O persoana legată la ochi care joacă rolul orbului; 

O încăpere cu mai multe scaune ocupate și unul 

sau mai multe scaune libere. Puneți obstacole 

ciudate pe drumul către scaun și / sau îndreptaţi 

scaunul într-o direcție neașteptată; 

Lăsaţi uşa pe jumătate deschisă; 

Desfăşurare: 

Explicați că veți avea nevoie de 2 elevi, un „ghid” 

și un „orb”. Veți reorganiza camera. Sarcina 

ghidului este de a ajuta persoana nevăzătoare să 

intre în cameră și să meargă la scaun fără să se 

lovească,  fără să doboare  nimic. Ghidul poate să 

îi spună cum să o facă și îl poate atinge și pentru 

a ajuta la călăuzirea lui. 

Asiguraţi-vă că “orbul” este uşor de manevrat şi 

maleabil.. 

Trimieţi-i pe cei doi voluntari afară din încăpere 

şi rearanjaţi camera. Este indicat a se ajunge cu 

dificultate la scaunul liber.  

Sugestie: Majoritatea ghizilor apucă orbul şi îl 

plimbă de jur împrejur. Din această cauză 

voluntarul “orb” se va lovi de diferite obiecte. De 

obicei, „ghizii” nu descriu locul și spun „privește” 

în loc de „oprire” la obstacole majore. Când se 

ajunge la scaun  „ghizii” rotesc de obicei persoana 

„oarbă” și o împing/aşează pe scaun, apoi pleacă 

fără explicații. 

10 

min 

O persoana 

legată la ochi 

care joacă rolul 

orbului  

 

O încăpere cu 

diferite 

obstacole 
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NOTĂ: dacă aveţi un „ghid” excepțional care  

face activitatea corect, folosiți acest exemplu ca o 

modalitate de a vorbi despre motivul pentru care 

metoda lor a avut suces. 

Discutaţi: 

Ghidul a făcut o trabă bună? 

 Cum te-ai simţi să fii orb şi să fii împins sau târât? 

C ear fi mai util să spui decât “Fii atent!” 

Cum s-au simţit ci doi vountari? 

Repetaţi activitatea în modul corect.  

Comunicați cu 

un elev cu o 

dizabilitate. 

Comunicarea cu un elev cu o dizabilitate. 

Direcţii care trebuie respectate atunci când 

vorbim cu un elev, care are o dizabilitate:  

Stabiliți și mențineți contactul vizual la același 

nivel cât mai mult posibil; 

Faceți față și vorbiți direct cu elevul, mai degrabă 

decât prin intermediul însoțitorului, sau 

interpretului, care poate fi și el prezent; 

Nu vorbiţi niciodată despre elev ca și cum ar fi 

invizibil, nu poate înțelege ce se spune sau nu 

poate vorbi pentru sine sau pentru sine; 

Nu puneți elevii cu dizabilități pe un piedestal și 

nu vorbiți cu ei în termeni patronanți, de parcă 

desfășurarea activităților normale, cotidiene, ar fi 

excepțională - de exemplu, „Oh, îți gătești 

propriile mese. Ce minunat!"; 

Respectă întotdeauna demnitatea, individualitatea 

și dorința de independență a persoanei. Dacă este 

nevoie de ajutor într-o anumită situație, nu ajutați 

fără să întrebați mai întâi. 

10 

min 

Videoproiector, 

smartboard 

 

Prezentare PPT  
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2.8. VET4ALL. Aplicarea de măsuri pentru ocuparea forţei de muncă 

 

                                                       Bibliotecar Cernea Ioana Oltița,  

Școala Profesională Specială „SAMUS”, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

  

Proiectul VET4ALL analizează, dezvoltă și implementează o abordare didactică 

inovatoare pentru elevii cu dizabilități din cadrul iniţial VET, în  programele WBL și de 

mobilitate  în țările partenere din UE. 

Obiectivele proiectului VET4ALL sunt axate pe formarea cadrelor didactice și a 

personalului care lucrează cu elevi cu dizabilități / nevoi speciale pentru a face experiența WBL 

sau stagiul mai fructuos, și pentru a spori posibilitățile de a ocupa un loc de muncă în viitor, 

chiar și într-un context european. În detaliu, VET4ALL are ca scop:  

-ul școlar formal VET cu 

învățarea bazată pe muncă, pentru elevii cu dizabilități / nevoi special.  

o abordare inovatoare a mobilității, pentru a facilita accesul elevilor cu dizabilități, 

iale să participe la o experiență 

UE privind mobilitatea.  

internship a elevilor cu dizabilități / nevoi speciale.  

Rezultatele proiectului VET4ALL: 

 Instrucțiuni didactice pentru instruirea EFP Personal care lucrează direct cu elevii cu 

dizabilități / nevoi special.  

 VET4ALL Training Curriculum pentru instruirea personalului EFP care lucrează direct 

cu elevii cu dizabilități / nevoi speciale în timpul experienței lor de WBL / stagiu de 

pregătire. 

 Ghidul mentorilor din cadrul companiilor VET4ALL – un instrument foarte practic care 

trebuie distribuit mentorilor pentru a sprijini elevii cu dizabilități / nevoi speciale în timpul 

experienței lor de WBL / internship.  

 Ghidul mobilităţii VET4ALL pentru persoanele însoțitoare ale elevilor cu nevoi speciale. 

Scopul este de a oferi sprijin persoanelor care însoțesc și chiar întreprinderilor UE gazdă, 

în dezvoltarea rezultatelor învățării şi a abilităţilor dobândite, într-un context european și 

oferirea de îndrumări cu privire la modul de evaluare a elevilor/cursanţilor. 
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Mai jos, vă prezint 2 unități din modulul „Aplicarea de măsuri pentru ocuparea forţei 

de muncă” cuprins în - Curriculumul de formare pentru personalul VET care lucrează 

direct cu elevii cu dizabilităţi, în timpul stagiilor de practică/internship. 

Acest Modul se adresează persoanelor cu dizabilități / nevoi speciale din UE, pentru a-și 

spori în continuare posibilitățile de a participa pe piața liberă a muncii. Măsurile de angajare 

acceptate trebuie să include: asistența angajatului înainte, în timpul și după obținerea unui loc 

de muncă, precum și sprijin pentru angajator. Trebuie pus accentul pe abilitățile oamenilor și 

nu pe dizabilități. 

UNITATEA 1  
Sprijinirea elevilor cu dizabilităţi sau nevoi special prin măsuri 

eficiente de angajare 

Conţinut Această unitate urmărește identificarea măsurilor care trebuie puse în 

aplicare, pentru a face față provocărilor angajării persoanelor cu 

dizabilități / nevoi special, în companii. Este de o importanță crucială 

determinarea nevoilor personalului din cadrul instituțiilor / companiilor 

care lucrează cu persoane cu dizabilități / nevoi special, cu scopul de a 

consolida capacitatea și mediul necesare pentru a spori incluziunea. 

Obiective • Definirea conceptului de sprijinire eficientă a angajării;  

• Identificarea măsurilor actuale de angajare, principalele avantaje și 

dezavantaje și noile măsuri posibile; 

• Efectuați o evaluare a instrumentelor pentru a implementa măsurile în 

mod eficient. 

Timp 1 oră 

Sfat pentru 

formator 

Această unitate ar putea avea mai mult succes în cazul formatorilor care 

au o experiență directă anterioară, cu privire la măsurile eficiente de 

angajare pentru elevii cu dizabilități / nevoi speciale. 

Metode de învăţare Lecții față în față, dezbatere, lucru în grup, activități scrise. 

Resurse disponibile Tablă, fişe, caiete, prezentare PPT, PC (desktop sau laptop), 

videoproiector, smartboard. 

Rezultatele 

învăţării 

La sfârșitul unității de instruire, cursantul trebuie: 

Cunoştinţe 

• Să cunoască conceptul de susţinere eficientă a angajării și obiectivele 

sale principale; 

• Să cunoască măsurile actuale de susţinere a angajării; 

• Să cunoască unele dintre măsurile de susţinere a angajării, aplicate în 

statele membre ale Uniunii Europene; 

• Să cunoască instrumentele existente care vizează facilitarea punerii în 

aplicare a măsurilor de susţinere a angajării; 

• Să cunoască rezultatele învățării, definite în planul de învățare.  

Abilităţi 

• Identificarea măsurilor eficiente de susţinere a angajării cu succes; 

• Definirea factorilor ce pot duce la eficientizarea măsurilor; 

• Identificarea instrumentelor care pot ajuta la implementarea măsurilor 

de susţinere a angajării. 

Competenţe 

• Aplicarea metodologiilor și respectarea planificărilor pentru evaluarea 

rezultatelor învățării; 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 320  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

• Aplicarea instrumentelor de evaluare: chestionare, liste de verificare, 

teste practice și mijloace pentru observarea și autoevaluarea. 

Materiale suport 

pentru predare  

PC (desktop sau laptop), videoproiector, smartboard, prezentare PPT, 

Internet, hârtie. 

 

PLAN DE ACTIVITATE 

Obiective Descriere Timp Resurse 

materiale 

Definiția 

conceptului de 

susţinere a 

angajării 

susținută 

pentru elevii 

cu dizabilități / 

nevoi speciale. 

Formatorul oferă o imagine de ansamblu asupra 

conceptului de susţinerea ocupării forței de muncă, 

printr-o prezentare. Scopurile sunt de a sublinia 

următoarele concepte despre susţinerea ocupării 

forței de muncă: 

• Un sistem care sprijină persoanele cu dizabilități în 

obținerea și menținerea unui loc de muncă, 

remunerat pe piața liberă a muncii; 

• Măsurile de sprijin trebuie să includă asistența 

pentru angajat înainte, în timpul și după obținerea 

unui loc de muncă, precum și sprijin pentru 

angajator; 

• Perspectiva ocupării forței de muncă este axată pe 

abilitățile oamenilor și nu pe dizabilități; 

• Evidențierea importanței unui cadru național în 

acest sens. Fără aceasta, proiectele tind să nu aibă 

continuitate și predictibilitate. 

15 

min 

videoproiector, 

smartboard 

 

PPT 

“M6_U1_Măs

uri eficiente 

pentru ocuprea 

forţei de muncă 

 

 

Identificarea 

măsurilor 

eficiente de 

angajare, care 

trebuie 

aplicate, pentru 

a sprijini elevii 

cu dizabilități / 

nevoi speciale. 

Discuție în grup 

Discuția ar trebui să se desfășoare în grupuri de 4/5, 

în care toți membrii sunt implicate, împărtășind idei 

și lucrând împreună. În final, aceștia ar trebui să cadă 

de acord asupra unui set de concluzii și măsuri 

pentru susținerea elevilor cu dizabilități / nevoi 

special, pentru a intra pe piața muncii. Învățarea 

cooperativă este metoda adoptată în cadrul grupului 

și subiectele care trebuie luate în considerare sunt: 

• Care sunt măsurile actuale eficiente care sprijină 

angajarea? 

• Eficacitatea și lipsurile acestor măsuri; 

• Cum ar putea fi îmbunătățite sau ce măsuri noi ar 

putea fi puse în aplicare. 

Cooperarea este un element esențial al acestei 

activități. Învățarea cooperativă este un proces care 

implică cursanţii într-o activitate de grup, pentru a 

atinge un scop comun final. Acest exercițiu al 

grupului implică următoarele elemente: 

1.Interdependență pozitivă(constructive). 

Membrii grupului se bazează reciproc pentru 

atingerea obiectivului. Toți cursanţii trebuie să își 

îndeplinească sarcinile și să se simtă responsabili 

pentru învățarea lor personală și pentru învățarea 

celorlalți membri ai grupului. 

30 

min 

Fişa 

“M6_U1_Acti

vitate de grup 
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2. Responsabilitatea individuală. Fiecare membru 

al grupului trebuie să fie responsabil pentru propria 

muncă și pentru ceea ce a învățat. 

3. Interacțiunea față în față. Deși o parte din 

munca de grup poate fi împărțită și desfășurată 

individual, este necesar ca membrii grupului să 

lucreze interactiv, verificându-şi reciproc lanțul de 

raționament, concluzii, dificultăți și oferind 

feedback. În acest fel, obțin și un alt avantaj: 

cursanţii se învață reciproc. 

4. Utilizarea adecvată a competențelor în 

colaborare. Cursanţii sunt încurajați și ajutați în: 

dezvoltarea încrederii în abilitățile lor, leadership, 

comunicare, luarea deciziilor și susţinerea lor, 

gestionarea conflictelor în relațiile interpersonale. 

Stabilirea 

instrumentelel

or de succes 

care trebuie 

adoptate. 

Cursanţii trebuie să poarte discuții în perechi despre 

instrumentele care pot îmbunătăți capacitatea de 

angajare a elevilor cu dizabilități / nevoi speciale. 

Instrumente precum: subvenții salariale, securitate 

socială, sisteme de cote și aranjamente contractuale 

flexibile ar trebui discutate și evaluate. Figura unui 

consultant în recrutare ar putea fi un punct de 

discuție interesant, dat fiind faptul că mai multe 

exemple ilustrează importanța experienţei, a 

formării la locul de muncă și a modului în care 

acestea par a fi cruciale pentru succes. După dialog, 

consultantul va solicita un rezumat și o propunere a 

celor mai bune instrumente pentru a fi adoptate. 

15 

min 

videoproiector, 

smartboard 

 

PPT 

“M6_U1_Instr

umente’’ 

 

 

 

UNITATEA  2 
FAVORIZAREA TRECERII ELEVILOR DE LA ŞCOALĂ LA 

MUNCĂ 

Conţinut Discutarea şi evaluarea politicilor existente, implementarea procesului de 

tranziție, problemele și rezultatele în legătură cu: 

• Accesul la oportunități educaționale pentru tinerii cu dizabilități / nevoi 

speciale după ieşirea din sistemul educaţional obligatoriu; 

• Existența programelor de tranziție; 

• Situația de angajare / șomaj pentru persoanele cu dizabilități / nevoi 

speciale; 

• Existența legislației și a măsurilor privind tranziția sau acțiuni în favoarea 

ocupării forței de muncă; 

• Elemente sensibile și pozitive în situațiile naționale. 

Obiective • Oferă o imagine de ansamblu asupra strategiilor și proceselor aparent 

eficiente; 

• Oferă o analiză generală a caracteristicilor relevante, precum și a barierelor, 

limitelor menționate frecvent; 

• Identificarea factorilor importanți în procesul de tranziție. 

Timp 2 ore 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 322  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

Sfat pentru 

formator 

Această unitate ar putea avea mai mult succes în cazul formatorilor care au 

o experiență anterioară, cu privire la politicile legate de trecerea elevilor de 

la școală la muncă. 

Metode de 

învăţare 

Lecții față în față, dezbatere, lucru în grup, activități scrise. 

Resurse 

disponibile 

Tablă, fişe, caiete, prezentare PPT, PC (desktop sau laptop), videoproiector, 

smartboard. 

Rezultatele 

învăţării 

La sfărşitul unităţii de instruire, cursantul trebuie să: 

Cunoştinţe 

• Să cunoască principalele politici și măsuri practice pentru favorizarea 

tranziției elevilor de la școală la angajare; 

• Să știe cum ar trebui elaborat un program educațional individual adecvat și 

aspectele care trebuie luate în considerare; 

• Să cunoască “actorii” care ar trebui să fie implicați în proces; 

• Să cunoască barierele și factorii de facilitare care există în procesul de 

tranziție; 

• Să cunoască principalele probleme cu care se confruntă elevii cu 

dizabilități / nevoi speciale; 

• Să cunoască aspectele cheie care trebuie luate în considerare, în domeniul 

tranziției; 

• Să cunoască factorii principali care par să faciliteze sau să împiedice 

implementarea unui proces de tranziție de succes.  

Abilităţi 

• Definirea măsurilor practice pentru încurajarea tranziției elevilor de la 

școală la angajare; 

• Identificarea barierele și a factorilor care facilitează procesul de tranziție, 

precum și formularea de recomandări pentru îmbunătățire; 

• Identificarea aspectelor cheie în domeniul tranziției și modul de implicare 

al elevului în procesul de tranziție; 

• Definirea “actorilor” care ar trebui să fie implicați în procesul de tranziție; 

• Propunerea de noi reforme posibile, pentru a spori oportunitățile 

educaționale și de angajare ale elevilor cu dizabilități / nevoi speciale. 

Competenţe 

• Aplică măsuri practice, îmbunătățite și de succes; 

• Aplică factorii de facilitare identificați în procesul de tranziție; 

• Implică toți actorii (elevi, familii, școli, sectoare de angajare, asociații de 

voluntariat) în procesul de tranziție; 

• Aplică îmbunătățirile care vizează modificarea, dacă este necesară, a 

programului de învățare, pentru a atinge rezultatele învățării definite în 

planul individualizat. 

Materiale suport 

pentru predare  

PC (desktop sau laptop), videoproiector, smartboard, prezentare PPT, 

Internet, hârtie. 

 

PLAN DE ACTIVITATE 

Obiective Descriere Timp Resurse materiale 

Identificarea 

modalităților de 

îmbunătățire a 

practicilor - cum 

Tranziția la angajare este un proces 

complex și trebuie acordată o atenție 

specială aspectelor particulare: existența 

și punerea în aplicare a politicii și a 

30 

min 

Videoproiector, 

smartboard 
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ar trebui să se 

întâmple 

tranziția? 

măsurilor practice, participarea elevilor 

și respectarea alegerilor personale, 

dezvoltarea unui program educațional 

individual adecvat, implicarea actorilor 

principali și necesitatea unei relații 

strânse de lucru între educație și 

serviciile de angajare. 

Formatorul prezintă participanților 

principalele subiecte de discuție și 

domeniile implicate în procesul de 

tranziție. Obiectivele sunt: 

• Cum ar trebui organizat procesul 

pentru a-i plasa pe elevi în centrul 

acestuia? 

• Modele de tranziție; 

•Tipuri de măsuri de sprijin oferite în 

tranziția de la școală la muncă; 

• Tipuri de servicii implicate, pe lângă 

educație; 

• Politici și măsuri practice: tipuri de 

măsuri de facilitare existente. 

PPT “M6_U2_Modalități 

de îmbunătățire ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare 

generală a 

strategiilor, a 

proceselor 

eficiente și 

analiza generală 

a 

caracteristicilor 

relevante, 

precum și 

barierele 

menționate 

frecvent. 

Sunt necesare politici şi măsuri practice 

pentru susținerea implementării unui 

proces de tranziție de succes, precum și 

pentru protejarea drepturilor tinerilor de 

a fi membri deplini ai societății. 

Barierele frecvente sunt: lipsa de 

coordonare între diferite sectoare care ar 

putea încerca să pună în aplicare măsuri 

pozitive, dar care sunt în conflict cu 

politicile existente sau măsurile practice 

din alte sectoare; și politici ineficiente, 

precum unele măsuri sociale care pot 

restricționa inițiativele, în favoarea 

autonomiei sau a ocupării forței de 

muncă. 

Pe de altă parte, putem găsi factori de 

facilitare, cum ar fi implementarea 

politicilor flexibile care provin din 

legislație, măsuri flexibile referitoare la 

beneficiile relevante pentru situația 

reală a fiecărei persoane, reglementări 

naționale care reglementează pregătirea 

planurilor de tranziție pentru toți tinerii, 

la nivel local - proiecte, angajatori; 

informații despre legislația, politicile 

existente și rolul important jucat de 

organizațiile voluntare, care lucrează cu 

și pentru persoanele cu dizabilități în 

promovarea intereselor lor, cu factorii 

de decizie. 

45 

min 

Videoproiector, 

smartboard 

 

PPT “M6_U2_Strategii şi 

bariere’’ 
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Va urma o discuție de grup cu trei 

subiecte principale: 

• Impactul măsurilor, cum ar fi sistemele 

de cote în ocuparea locurilor de muncă 

pentru persoanele cu dizabilități / nevoi 

speciale; 

• Motivele impactului limitat al acestor 

măsuri în unele cazuri / țări; 

• Măsura în care unele politici sociale 

pot consolida discriminarea. 

Oferirea unor 

elemente de 

reflecţie, în 

dezvoltarea 

viitoarelor 

politici la nivel 

profesional. 

Ultima parte va aborda trei domenii: 

1) Principalele probleme cu care se 

confruntă elevii cu dizabilități/nevoi 

speciale. Problemele discutate vor fi: 

a. Cum se poate reduce sau preveni un 

număr ridicat de abandon școlar și tineri 

șomeri? 

b. Cum să furnizezi calificările potrivite, 

care ar corespunde capacităților 

tânărului și să le permită să înfrunte în 

mod adecvat viața de adult și viaţa 

profesională? 

c. Cum să stimulezi contactul și 

înțelegerea reciprocă între sectoarele 

educației și ocuparea forței de muncă? 

2) Aspecte cheie care trebuie luate în 

considerare în domeniul tranziției, 

ținând cont de problemele existente. 

Aspecte care trebuie luate în 

considerare: 

a. Tranziția este un proces care trebuie 

să fie susținut de existența și punerea în 

aplicare a legislației și a politicilor în 

cauză; 

b. Tranziția trebuie să asigure 

participarea elevilor și să respecte 

alegerea personală a elevului; 

c. Tranziția trebuie să includă elaborarea 

unui plan educațional individual, axat pe 

progresul elevului și pe orice schimbare 

care trebuie făcută în situația școlară; 

d. Tranziția trebuie să se bazeze pe 

implicarea directă și cooperarea tuturor 

părților în cauză; 

e. Tranziția necesită o strânsă cooperare 

între școlă și piața muncii; 

f. Tranziția face parte dintr-un proces 

lung și complex, pregătind și facilitând 

tinerii să intre în viața economică și 

adultă. 

45 

min 

Videoproiector, 

smartboard 

 

PPT ‘’M6_U2_Prezentare 

generală’’ 
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3) Principalii factori care par să 

faciliteze sau să împiedice 

implementarea unui proces de tranziție 

de success, la nivel practic. 
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2.9. „Magie pe Ecran”- proiecție de filme educativ-terapeutice și teatru de 

umbre 

Profesor logoped Iulia Caba,  

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Introducere- fundamente teoretice 

Educația nonformală a fost descrisă de-a lungul timpului printr-o serie de definiții, dintre 

care aflăm că ea constituie „ansamblul acțiunilor pedagogice proiectate și realizate într-un cadru 

instituționalizat extradidactic și/sau extrașcolar” (Cristea S., Dicționar de termeni pedagogici, 

1998) văzut ca „o punte între cunoștințele asimilate la lecții și informațiile acumulate informal” 

(Văideanu G., Educația la frontiera dintre milenii, 1988). Educația nonformală înseamnă orice 

acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care se formează o punte pentru elevi între 

cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Profesorul interacţionează cu elevi 

aflaţi în diferite stadii de dezvoltare, iar multe din schimbările pe care le parcurg aceştia se 

produc rapid, ca atare e importantă cunoaşterea caracteristicilor cognitive a elevilor de către 

profesor, pentru a-şi adapta metodele de predare acestor caracteristici. În cazul elevilor cu 

dizabilități intelectuale, educația nonformală este important să fie într-o corelație cu orice formă 

de terapie, cum ar fi și art-terapia. 

Art-terapia este producţia artistică spontană sau dirijată a copiilor și constituie forma 

organizată, individuală sau colectivă de psihoterapie asociată cu rezultate bune (Naumburg, 

Ulman, A. Freud, Friedman, 1972). Ulman E., în publicația American Journal of Art Therapy 

(1961), evidențiază că: „Termenul de art-terapie este folosit în mod curent pentru a desemna pe 

larg variate procedee de educaţie, reabilitare și psihoterapie". Terapia prin artă este benefică și 

elevilor cu dizabilități intelectuale deoarece le oferă posibilitatea de a se exprima liber într-un 

cadru ludic.  

Dramaterapia sau terapia prin teatru se ocupă de aplicarea tehnicilor şi proceselor specific 

teatrului în terapia elevilor cu dizabilități. Ca metodă, se poate aplica şi individual. Este un 

mijloc de dezvoltare a exprimării şi comunicării şi, stimulând elevii să îşi depăşească 

problemele de dezvoltare a personalităţii. Tehnicile de lucru în dramaterapie sunt: prezentarea 

temei scenetei, familiarizarea elevilor cu scena și recuzita, prezentarea coloanei sonore (dacă e 

cazul), distribuirea rolurilor în funcţie de preferinţe pentru a le atrage atenţia, repetiţii în care 

elevii primesc sprijin, aplauze, încurajări şi întăriri pozitive. Câştigurile participanţilor la 

activitățile de dramaterapie sunt: autocontrol în situaţii diverse şi îmbunătăţirea imaginii de 
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sine, dezvoltarea atenţiei, memoriei, interesului pentru activitate, comunicării, relaţionării cu 

ceilalţi membrii de echipă dar şi cu spectatorii.  

Studiile din domeniul educaţional au arătat că deprinderile sociale insuficient dezvoltate 

sunt asociate cu performanţe scăzute, tulburări emoţionale şi comportamentale și dificultăţi de 

adaptare socială (Trower şi Hollin, 1986).  În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi 

învăţare la elevii cu dizabilități intelectuale, învățământul special dezvoltă o serie de structuri 

de sprijin în favoarea elevului. În acelaşi timp este nevoie de activităţi atractive de susţinere şi 

de sprijin pentru elevii aflați în situaţii dificile sau de risc. 

 

Modelul proiectului realizat 

În cadrul învățământului special este nevoie în mod permanent de activități în care să se 

pună accentul asupra dezvoltării emoţionale şi sociale ale elevilor cu dizabilități intelectuale. 

Tocmai din acest motiv, Proiectul educațional: „MAGIE PE ECRAN”- PROIECȚIE DE 

FILME EDUCATIV-TERAPEUTICE ȘI TEATRU DE UMBRE, este un exemplu de bună 

practică în ceea ce privește derularea de activități educative nonformale cu caracter terapeutic. 

Proiectul educațional, menționat anterior, face parte din cadrul PREDARE PENTRU 

SCHIMBARE” – POCU/73/6/6/106572, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Ideea centrală a proiectului de faţă a vizat derularea de activități de proiecție de filme 

educativ-terapeutice și teatru de umbre, cu un grup de 10 elevi cu dizabilităţi intelectuale, cu 

vârste cuprinse între 8-12 ani, în scopul dezvoltării abilităţilor socio-emoţionale ale acestora. 

Activitățile din cadrul proiectului educațional s-au realizat în anul școlar 2019-2020, în perioada 

septembrie-noiembrie, în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Cluj-Napoca. 

Scop – Acest proiect educațional are ca scop conștientizarea mesajelor filmului educativ-

terapeutic și a propriilor trăiri în raport cu imaginile, sunetele, modelele umane și situațiile 

prezentate în filme și mini-scenetele de teatru de umbre, formarea în rândul elevilor din școlile 

de masă a unei atitudini civice conștiente astfel încât să devină mai buni, empatici, toleranți și 

responsabili, dar și creșterea încrederii și a stimei de sine în rândul elevilor cu nevoi speciale. 

Grup țintă/beneficiari:  

20 elevi (10 elevi CSEI și 10 elevi Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca); 

2 părinți; 

4 cadre didactice. 

Impact:  

Combaterea marginalizării și excluderii sociale; 
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Însușirea unor noțiuni ca: toleranță și egaliate de șanse; 

Formarea comportamentului  moral față de persoanele cu dizabilități. 

Partener: Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca. 

Buget: 2225 RON 

În cadrul acestui proiect educațional s-au desfășurat diverse activități de dezvoltare 

personală spre valorificarea abilităților și competențelor elevilor implicați. Activitățile au 

constat în 5 proiecții de filme educativ-terapeutice și 5 mini scenete/improvizații de teatru de 

umbre, și s-au desfășurat în perioada septembrie-noiembrie 2019.  

Pornind de la ideea că parteneriatul educaţional este considerat o formă de comunicare, 

cooperare şi colaborare care vine în sprijinul elevului la nivelul procesului educaţional, în cadrul 

proiectului a avut loc și un Parteneriat Educațional între CSEI Cluj-Napoca și Liceul Teoretic 

„Eugen Pora” Cluj-Napoca care a presupus implicarea directă și activă a elevilor în activități 

care au contribuit la valorificarea abilităților și competențelor elevilor cu dizabilități alături de 

cei din școala de masă.  

Elevii care au făcut parte din acest proiect au avut posibilitatea de a se implica în activități 

atractive specifice pentru îmbunătățirea și promovarea abilităților sociale în scopul prevenirii 

abandonului școlar. 

Activităţile derulate au avut următoarea structură: vizionarea filmului educativ-

terapeutic, discuţii pe baza filmului, realizarea și punerea în scenă a unei improvizații/  

miniscenete de teatru de umbre, pe baza poveștii vizionate în film. 

Planul activităților derulate a cuprins următoarele: 

5 proiecții de filme educativ-terapeutice (perioada septembrie – octombrie 2019) 

În cadrul activităților de proiecție de film educativ-terapeutic s-a transmis audio-vizual o 

experienţă de viaţă, o situaţie problemă, o stare de fapt, toate concurând la găsirea unei soluţii 

care a implicat elevii din fața ecranului cu întreaga lor personalitate. 

5 mini scenete/improvizații de teatru de umbre (octombrie – noiembrie 2019) 

Teatrul de umbre a fost cadru propice dezvoltării emoționale în care elevii au descoperit 

tainele construcției și mânuirii figurinelor specifice teatrului de umbre. În cadrul mini-

scenetelor/improvizațiilor scenariul a fost adaptat și a avut intodeauna un final fericit . Teatrul 

de umbre a constat în intercalarea unei figurine de carton între sursa de lumină (videoproiector) 

și un material semitransparent (panou POP-UP SPIDER). Elevii participanți au dat viață 

figurinei de carton mișcând-o, iar pe pânză apar umbre mișcătoare. 

Parteneriat educațional între CSEI Cluj-Napoca și Liceul Teoretic „Eugen Pora” 

Cluj-Napoca care a favorizat o gamă largă de activități de dezvoltare personală spre 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 329  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

valorificarea abilităților și competențelor elevilor cu dizabilități alături de cei din școlile de 

masă (Vizionare film educativ-terapeutic, Construcție figurine din carton și Spectacol-Teatru 

de umbre). Au avut loc două întâlniri între elevii școlilor partenere pe parcursul a celor 10 

săptămâni de proiect. 

 

 

  

 

 

 Proiecție de film educativ-terapeutic   Miniscenetă de teatru de umbre  

 

Aplicarea metodei terapeutice prin intermediul proiecțiilor de film și teatru de umbre a 

dus la progresul elevilor, care, nu manifestau interes pentru activitățile școlare și erau cu risc 

de abandon școlar. Rezultatul a fost posibil datorită activitățiilor de proiecție de filme educativ-

terapeutice și de teatru de umbre. În timp, a crescut numărul activităților în care am făcut apel 

la film și teatru de umbre ca suport didactic.  

Concluzii 

În concluzie, un învățământ cu adevărat democratic trebuie să dea satisfacție tuturor 

categoriilor de elevi, de la cei cu cerințe educative speciale şi până la cei cu aptitudini superioare 

în domeniile intelectuale, artistice, sportive etc. Atributul de democratic este dat de capacitatea 

sistemului de învățământ de a crea condițiile activizării tuturor predispozițiilor şi posibilităților, 

mai mari sau mai mici, purtate de copii. 

Așadar, terapia prin teatru de umbre și proiecție de filme educativ terapeutice, ca metode 

didactice interactive, aplicate în mod sistematic, ţinând cont de particularităţile elevilor cu 

dizabilități intelectuale influențează pozitiv dezvoltarea imaginii de sine, autocontrolul, 

responsabilitatea în realizarea sarcinilor, nivelul comunicării şi nu în ultimul rând socializarea 

elevilor. Prin implicarea elevilor participanți în activitățile din cadrul proiectului educațional: 

„MAGIE PE ECRAN”- PROIECȚIE DE FILME EDUCATIV-TERAPEUTICE ȘI TEATRU 

DE UMBRE elevii au devenit mai activi în procesul de însuşire al cunoştinţelor, imaginea de 

sine înregistrând o direcţie ascendentă. 
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2.10. Dăruim pentru că ne pasă! 

 

Profesor psihopedagog George Dorina Paraschiva,  

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Cluj- Napoca, jud. Cluj 

 

Rolul terapiei ocupaționale și a voluntariatului  

Trăim într-o lume bazată pe consumerism și individualism în care mulți copii sunt 

obișnuiți să ceară și să primească ceea ce își doresc, iar fericirea multora este susținută în mare 

parte de lucrurile materiale, aspect care mai târziu va duce la depresie și izolare. (Post, S. 2005). 

Aceste tipuri de comportamente se învață de la cele mai mici vârste. Puțini copii mai știu ce 

înseamnă să împartă, să dăruiască, să se bucure de lucrurile simple și chiar să își ajute aproapele 

fără a aștepta ceva în schimb.  

Implicarea copiilor în activități care să le centreze atenția spre lucrurile esențiale din viață 

este vitală, iar cele mai eficiente activități se centrează în jurul terapiei ocupaționale și a 

voluntariatului. Acestea producând schimbări, atât din punct de vedere emoțional, cât și social 

(creșterea toleranției și a empatiei la nivelul comunității, creșterea sentimentului de apartenență 

la un grup a persoanelor vulnerabile, identificarea beneficiilor muncii voluntare în beneficiul 

semenilor etc). 

Activitățiile de voluntariat urmăresc să dezvolte copiilor experiențe colective despre 

modul de a se comporta, de a respecta reguli, de a se implica în viața comunității. Nu există nici 

un dubiu că voluntariatul este un mijloc eficient de incluziune și integrare socială. Un mijloc de 

reducere a stresului, de combatere a depresiei, de stimulare cognitivă și de dezvoltare a 

creativității. (Liang, J., 2001) Prin intermediul activităților de voluntariat elevii, au 

oportunitatea de a interacționa cu diferite categorii sociale, învață să lucreze în echipă pentru 

atingerea unui țel comun, devin solitari, mai încrezători în oameni, își dezvoltă abilitățile de 

negociere, dar și  spiritul civic și responsabilitatea socială.(Grimm, R., 2007) 

Pe când activitățile de terapie ocupațională urmăresc creșterea gradului de independență 

a copilului și integrarea acestuia într-un mediu în continuă schimbare. Eficiența programelor de 

terapie ocupațională asupra persoanelor cu dizabilități intelectuale și nu numai, a fost abordată 

de-a lungul anilor în literatura de specialitate, majoritatea studiilor prezentând beneficiile 

înzecite aduse persoanelor cu dizabilități.  

Valoarea instructiv-formativă a voluntariatului și a terapiei educaționale constă de cele 

mai multe ori în capacitatea de a dezvolta personalitatea copilului într-un mod complex și 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 332  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

sistematic. Prin intermediul lor, percepțiile și reprezentările copiilor se îmbogățesc, elevii 

formându-și astfel reprezentări tot mai clare despre mediul înconjurător, dezvoltându-și 

memoria, gândirea, vorbirea, limbajul, dar și concentrarea, coordonarea motorie, stima de sine 

etc. (Wilson, EB. 1998). Este esențial să îi implicăm pe elevi în activități care să îi facă să 

conștientizeze câte pot face pentru cei din jurul lor, cu un minim de efort, chiar dacă la rândul 

lor fac parte din diferite grupuri vulnerabile.  

 

Incluziune socială prin proiecte educaționale   

Şcoala are unul din cele mai importante roluri din societate, acela de a oferi modele 

comportamentale pozitive adaptându-se constant la schimbările sociale. Școala pregătește prin 

intermediul programelor și proiectelor educaționale indivizi adaptați lumii în care trăiesc, 

indivizi capabili să facă față provocărilor din viața de zi cu zi. (Centrul Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională, Bihor, 2014) 

Proiectele educaționale implementate în școli reușesc să aducă în prim plan teme de mare 

interes social precum responsabilitate socială, degradarea mediului, consum sustenabil, 

diminuarea sărăciei, drepturile omului, sănătate publică, dezvoltare personală, rezolvarea 

conflictelor etc. Astfel de proiecte reușesc pe de-o parte să dezvolte personal și profesional 

elevul, dar și să determine creșterea eficacității actului educațional, lucru măsurat prin impactul 

asupra societății, comunității. 

 

Dăruim pentru că ne pasă!-Sharing is caring 

Imagine cu pancarda proiectului realizată de elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul educațional „Sharing is caring” (Dăruim pentru că ne pasă!) a apărut din dorința 

de a forma și încuraja dezvoltarea unor comportamente pozitive la elevii cu dizabilități 

intelectuale prin intermediul activităților de voluntariat, de a le forma acestora o serie de 

competențe antreprenoriale, de a le crește stima de sine prin conștientizarea utilității muncii 
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proprii  și de a forma la nivelul comunității a unei atitudini de acceptare a persoanelor 

atipice/vulnerabile. Proiectul educațional „Sharing is caring”, a fost subvenționat prin proiectul 

european, Predare pentru schimbare - POCU/73/6/6/106572. 

Pe durata a patru luni, elevii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă din Cluj Napoca, 

au fost implicați în activități de voluntarit ce au urmărit strângerea de fonduri pentru oferirea 

suportului material necesar elevilor diagnosticați cu cancer, pentru a își continua activitățile 

educative/didactice  în cadrul Spitalului de Oncologie ”Ion Chiricuță”- secția Oncopediatrie, 

Cluj Napoca.   

Pe parcursul desfășurării proiectului, elevii au realizat diferite produse (tricouri pictate, 

săculeți, plase, decorațiuni, brățări, obiecte personalizate) la orele de abilitare manuală, educație 

tehnologică, desen etc. pe care le-au dăruit în schimbul unor donații, elevilor școlilor clujene 

dar și angajațiilor din diferite companii, instituții din Cluj Napoca. Donațiile obținute au fost 

direcționate spre secția oncopediatrei a Spitalului de Oncologie „Ion Chiricuță”din Cluj 

Napoca. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini din cadrul activităților desfășurate pe parcursul proiectului „Sharing is caring”  

 

Activitățile educaționale, au avut pe lângă scopul educacțional și cel al schimbării 

atitudinii negative a comunității față de persoanele cu dizabilități și scopul de a preveni 

abandonul școlar a celor două categorii vulnerabile (copiii diagnosticați cu cancer și elevii cu 

dizabilități intelectuale).  

Prin intermediul proiectului „Sharing is caring”, elevii Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă din Cluj Napoca, au identificat beneficiile și utilitatea activităților realizate în cadrul 

orelor de terapie ocupațională, abilitate manuală, limbă și comunicare, matematică, și-au 

diversificat cunoștințele acumulate în școală, formându-și idei în ceea ce privește orientarea în 

carieră.  

Activitățile desfășurate atât în interiorul școlii cât și în exteriorul acestuia au reușit să 

schimbe atitudinea a unui număr semnificativ de persoane din comunitate, față de persoanele 
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cu dizabilități.  Percepția și gradul de acceptare a persoanelor atipice/vulnerabile a crescut la 

nivelul comunității prin intermediul evenimentelor realizate. Comunitatea a descoperit astfel că 

persoanele cu dizabilități pot aduce o serie de beneficii societății actuale.   

Rezultatele finale ale proiectului au fost complet diferite față de cele așteptate inițial. 

Donațiile primite au acoperit necesarul de materiale didactice/ educative pentru elevii 

diagnosticați cu cancer și internați la Spitalul de Oncologie „Ion Chiricuță” Cluj Napoca, cât și 

o serie de materiale de baza necesare elevilor din Centrul Școlar pentru Educație Incluziva din 

Cluj Napoca.  

În ceea ce privește schimbarea atitudinii, ne-am dorit, ca prin activitățile de informare și 

promovare a produselor realizate de elevii cu dizabilități intelectuale, să producem o modificare 

a percepției și atitudinii față de persoanele cu dizabilități, a unui număr de aproximativ 100 de 

persoane din instituțiile/ companiile clujene, însă mesajul nostru a ajuns mult mai departe, 

reușind să transmitem că persoanele cu dizabilități pot aduce beneficii societății la peste 500 de 

elevi din școlile de masă și peste 300 de angajați ai companiilor/ instituțiilor clujene.   

Numărul elevilor și profesorilor, din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, 

Cluj Napoca, implicați în proiect a fost mult mai mare. Dacă inițial s-a aproximat că vor fi 

implicați în activități de voluntariat aproximativ 15 elevi și 4 cadre didactice, numărul acestora 

a ajuns la peste 40 de elevi și peste 10 cadre didactice.   

Proiectul educațional „Sharing is caring” este unul dintre proiectele care a oferit elevilor 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă din Cluj- Napoca, o șansă reală de a demonstra lumii 

că persoanele cu dizabilități pot contribui eficent la evoluția societății. Prin muncă, efort 

susținut, entuziasm și nu în ultimul rând creativitatea, elevii cu dizabilități intelectuale au reușit 

să deschidă porțile pentru incluziune și integrare socială a tuturor categoriilor de copii cu 

dizabilități.  
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2.11. Coding adventure 

 

Profesor învățământ primar Mateaș Alina,  

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca 

Profesor de sprijin Maier Anca,  

Profesor psihopedagog Prisneac Simona,  

Școala Gimnazială Specială – CRDEII, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Aventura noastră de codare a debutat cu un roboțel albinuță, câștigat ca premiu pentru un 

proiect de succes: o aventură spațială de această dată, eroii acesteia fiind elevii clasei a II-a B 

de la Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” din Cluj- Napoca. 

Animați de spiritul aventurii și ghidați de simpaticul roboțel albinuță, mai maturi cu un 

an, elevi în clasa a treia, ne-am confrutat cu noi provocări, într-un domeniu care este foarte 

exploatat în multe țări din Europa: acela al codării, al programării plugged sau unplugged.  

În România, cea  mai importantă inițiativă de promovare a unor  activități de programare, 

tehnologie sau care încurajează gândirea computațională este mișcarea Europe Code Week 

(susținută de Comisia Europeană). Săptămâna codării s-a derulat în acest an în perioada 10-25 

octombrie, scopul principal al evenimentului de amploare în întreaga Europă, fiind acela de a 

încuraja creativitatea, rezolvarea de probleme, colaborarea și schimbul de bune practici prin 

programare sau alte activități cu și despre tehnologie. 

Idei pentru organizarea unor evenimente de programare pot fi accesate  de pe pagina 

specială dedicată acestui eveniment https://codeweek.eu/ , respectiv  de pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/EUCodeWeekRomania/. 

Un alt eveniment similar este Hour of Code (Ora de programare) care se derulează în 

acest an în perioada 9-15 decembrie. Hour of Code are loc în fiecare an în timpul Săptămânii 

Educației în Tehnologia Computerelor. Ora de Programare reprezintă o introducere de o oră în 

știința computerului și programare, cu scopul de a demistifica limbajul specific și de a arăta ca 

oricine poate învăța bazele acestuia. Hour of Code este un eveniment global, la care participă 

oameni din peste 180 de țări. Resurse utile pentru implementarea acestei inițiative pot fi 

accesate de pe pagina https://hourofcode.com/ro/learn. 

Am participat cu activități inedite la aceste campanii globale de mediatizare a codării, de 

tipul Code Week 4 All sau Hour of Code, iar activitățile propuse au fost înregistrate și marcate 

pe harta europeană a evenimentelor și recompensate cu Certificate de excelență.  

https://codeweek.eu/
https://csedweek.org/
https://csedweek.org/
https://hourofcode.com/ro/learn
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O activitate de succes din cadrul acestor campanii a fost reprezentată de aventură digitală 

cu roboți interactivi, ca  oportunitate excelentă de a consolida relația de parteneriat existentă 

între elevii clasei a patra la Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” și cei de aceeași vârstă, de la Școala 

Gimnazială Specială – Centru de Resurse privind Educaţia Incluzivă/Integrată din Cluj-Napoca,  

prin intermediul unor ateliere în care inteligența emoțională și cea artificială interferează, prin 

experiențe interactive, provocatoare și distractive.  

Evenimentul a fost finanțat cu ajutorul inițiativei Meet and Code susținută la nivel 

european de compania de software SAP. În România, inițiativa este coordonată de 

#AsociațiaTechsoup și susține evenimente de tehnologie și programare desfășurate în timpul 

Europe Code Week. 

Activitățile au fost  moderate de Prof. In. Daniel Mihuț (SITAS), Prof. Înv. Primar Mateaș 

Alina Claudia (Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga”), Prof. Psihopedagog Maier Anca și Prof. 

Psihopedagog Simona Prisneac (Școala Gimnazială Specială - CRDEII). 

Designul aventurii digitale a vizat realizarea unui brainstorming generat de cuvântul 

,,Robot”, urmat de ateliere pe parcursul cărora elevii au interacționat cu 3 roboți: Sphero bb8,   

Ubtech Jimu Rhino și  Ubtech alpha 1S, explorându-le veleitățile și învățând să-i controleze, 

fie cu telecomanda, tableta sau Smartphone-ul. 

Activitatea s-a finalizat cu completarea Jurnalului aventurii digitale si recompensarea 

elevilor participanți. 

Cu o experiență bogată în activități de colaborare în proiecte de parteneriat european pe 

platforma eTwinning, am devenit parteneri în 2 proiecte de parteneriat eTwinning, proiecte 

intitulate „Coding stories” și  „Coding and robotics in stories”. 

Grupul țintă al acestor proiecte a fost format din elevi din ciclul primar și preșcolar din 

școlile partenere din următoarele țări: Ucraina, Polonia, Spania, România, Grecia, Turcia, 

Serbia, Italia, Albania, Portugalia.  

Proiectele au valorificat în egală măsură interesul și curiozitatea vizavi de lumea 

poveștilor a elevilor din ciclul primar și preșcolar, respectiv particularitățile generației nativ-

digitale de copii, pasionați de tot ceea ce înseamnă tehnologie și dispozitive digitale. Prin 

activitățile derulate, aceste proiecte își aduc aportul în mod semnificativ la dezvoltarea 

competențelor de literație, a abilităților digitale ale elevilor, a gândirii computaționale, a 

gândirii critice și a abilităților de colaborare. 

Toate activitățile desfășurate au avut un caracter creativ și distractiv, axându-se pe 

utilizarea limbajului direcțional în diverse aplicații corespunzătoare nivelului de vârstă și 

intereselor elevilor implicați. În felul acesta, atât elevii, cât și cadrele didactice au intrat în 

https://www.facebook.com/hashtag/asociațiatechsoup?source=feed_text&epa=HASHTAG
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contact direct cu instrumente și dispozitive digitale, accesând platforme cu aplicații 

educaționale sau tutoriale de programare pentru programe cum ar fi: PixelArt, Minecraft, 

Scratch, Cody Feet.  

Majoritatea activităților planificate și realizate au avut un caracter interdisciplinar, ceea 

ce a facilitat integrarea proiectelor în curriculum-ul școlar, dezvoltându-le elevilor competențe 

multiple. 

Exemple de activități proiectate în activitățile de codare a poveștilor ,,Cei trei purceluși” 

și ,,Albă-ca-Zăpada”: 

Joc și mișcare - dezvoltarea competenței de manifestare a  unor comportamente sociale 

adecvate în activitățile ludice: ,,Vânătoarea poveștilor”, realizată cu ajutorul hărții de orientare. 

Elevii, grupați în echipe, au avut sarcina de a descoperi plicurile cu piesele de puzzle, ascunse 

în incinta școlii. Prin asamblarea corectă a pieselor, elevii au descoperit titlurile poveștilor care 

urmau să fie codate.  

Arte vizuale și abilități practice - dezvoltarea competenței de a realiza un produs în grup:  

realizarea felicitărilor de Crăciun, ateliere de realizare, în echipe, a căsuțelor celor 3 purceluși 

cu materiale inedite (biscuiți, spaghetti, sticks-uri), ateliere de confecționare a glyph-urilor- care 

valorifică pași de codare (căsuțele din povestea ,,Cei trei purceluși”, oglinda fermecată ,,Albă-

ca-Zăpada”), crearea mascotei proiectului cu ajutorul aplicației Pixel Art (competențe digitale). 

Produsele finale cele mai apreciate de către elevi au fost glyph-urile personalizate și 

jocurile de cunoaștere pe care le-am realizat cu ajutorul acestora. A fost un conceput cu totul 

nou pentru ei, descoperind în felul acesta utilitatea codurilor în crearea de produse noi, 

originale.  

Educație civică – dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor: codurile 

asociate realizării fiecărui glyph presupuneau analogii directe cu conceptul de persoană, 

trăsături morale, raporturi cu cei din jur 

Muzică și mișcare - dezvoltarea competenței de interpretare sau improvizare a unor 

cântece/secvențe melodice:  interpretarea în limba engleză a refrenelor cântecelor ,,Big bad 

wolf” și ,,Heigh ho” din poveștile codate 

Științe ale naturii – competențe științifice: pregătirea licorii magice cu ajutorul plantelor 

indicate 

Matematică - competențe logico-matematice și științifice: aplicații practice ale simetriei, 

jocuri de construcție cu ajutorul pieselor de Lego sau ale pieselor Mozaic, pe planșa de lucru, 

decodarea unor imagini cu ajutorul codurilor de culoare, Sudoku și Bingo.   
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Limba și literatura română: dezvoltarea competențelor de lectură ale elevilor, prin citirea 

poveștilor selectate, jocuri de rol pe marginea acestora, harta poveștilor; dezvoltarea 

competențelor de exprimare scrisă, prin realizarea unor creații libere, sarcina elevilor fiind 

aceea de a schimba finalul poveștilor, activități de codare pe harta poveștilor cu ajutorul Bee-

Bot-ului (competențe digitale). Elevii au compus și au redactat partea care a revenit școlii 

noastre, din storyebook-ul având ca protagonist mascota proiectului „Mr Sweet Cheek and the 

magic mirror”. 

Ținând cont de faptul că utilizarea tehnologiilor și a mijloacelor media digitale la vârste 

mici presupune o serie de riscuri, am acordat o atenție sporită implementării unor activități de 

informare vizavi de siguranța on line, marcând prin activități specifice Ziua Siguranței pe 

Internet. De asemenea, am devenit parteneri educaționali în campaniile inițiate de programul 

european Ora de Net, în colaborare cu Asociația ,,Salvați Copiii”. 

Astfel, în orele de Educație civică, am vizionat filmulețe și spoturi publicitare de 

sensibilizare a copiilor în ceea ce privește Cyberbulyying-ul. Au avut loc dezbateri privind 

mesajul acestor filmulețe educative, în cadrul cărora elevii au învățat despre protecția datelor 

personale în mediul online, despre netiquette, navigare online în siguranță și despre ce înseamnă 

utilizarea inteligentă a tehnologiei. 

Printre produsele obținute se numără: Semaforul siguranței pe Internet, postere cu tema 

Supercetățean digital. Am dezvoltat astfel elevilor abilități de tipul: identitate digitală, 

comunicare digitală, securitate digitală, inteligență emoțională digitală.  

Impactul  acestor proiecte  în rândul elevilor s-a concretizat prin: dezvoltarea abilităților 

de colaborare și negociere, asimilirea unor concepte elementare de matematică, științe, 

tehnologie, design, prin intermediul jocului și a aplicațiilor on line, stimularea interesului pentru 

lectură, dezvoltarea imaginației, a capacității de rezolvare de probleme prin găsirea unor căi 

alternative, stimă de sine crescută  

În ceea ce privește impactul asupra activității didactice, considerăm  a fost un schimb 

benefic de experiențe de învățare, centrate pe activitățile codare și literație la ciclul primar, 

accesul la resurse și materiale on line pe tema codării, îmbunătățirea competențelor digitale.  
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2.12. Miniproiect educaţional – stop bullying 

 

Profesor logoped Dumitriu Codruţa,  

Şcoala Gimnazială Specială-CRDEII, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Pornind de la nevoia de nondiscriminare şi incluziune, o campanie pentru reducerea 

fenomenului de bullying a reprezentat o necesitate în şcoala noastră, unde majoritatea elevilor 

provin din grupuri multiculturale şi/sau vulnerabile. Mai mult, datele furnizate de raportul OMS 

din 2016 arată că din 42 de ţări România se situează pe locul 3 la nivel european, în ceea ce 

priveşte fenomenul de bullying în şcoli. 

Având în vedere pe de o parte amploarea fenomenului de bullying la nivel naţional, 

precum şi prezenţa acestuia în mediul şcolar multicultural şi/sau vulnerabil, reprezentat de 

elevii Şcolii Gimnaziale Speciale CRDEII au fost şi sunt absolut necesare instituirea unor 

măsuri de prevenţie, precum şi utilizarea unor metode nonformale de educare antibullying şi de 

conştientizare a consecinţelor grave pe care fenomenul neglijat le poate avea asupra tuturor 

elevilor. 

Schimbarea comportamentului ostil/ de excludere, de umilire, a bullyingului ca formă de 

abuz emoţional şi fizic presupune acţiune asupra caracteristicilor acestui comportament ( 

intenţionalitate, repetabilitate şi dezechilibru de forţe). Bullyingul se manifestă cel mai frecvent 

pe coridoarele şcolii, în curtea şcolii, în stradă şi uneori chiar în sala de clasă.  

Proiectul Stop Bullying reprezintă un mini proiect aprobat şi finanţat în cadrul Proiectului 

POCU ’’Predare pentru schimbare’’ derulat în perioada 07.10. 2019 – 28 .11.2018 cu un grup 

de 6 elevi din clasele a IV a A şi B din şcoala noastră. 

Obiective educaţionale vizate în cadrul proiectului au fost: 

 reducerea fenomenului de bullying în grupul multicultural, vulnerabil al elevilor de clasa 

a IV a şi creşterea gradului de incluziune şi nondiscriminare a acestora în grupuri diverse. 

 recunoaşterea şi identificarea cauzelor producerii abuzului fizic sau emoţional şi a 

modalităţilor optime de reacţie în faţa acestora, ca măsuri de prevenţie a fenomenului de 

bullying. 

 însuşirea unor metode nonformale de educare antibullying şi de soluţionare nonviolentă 

a oricărui abuz emoţional sau fizic. 

 conştientizarea consecinţelor grave pe care bullyingul le poate avea asupra dezvoltării 

personale a elevilor.  
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Proiectul de faţă a fost structurat pe trei activităţi distincte. 

Activitatea 1 a fost intitulată” Atelier de lucru şi joacă - Bullyingul în şcoală”. Aceasta s-

a  desfăşurat în colaborare cu studenţii anului III Secţia Teatru, de la Facultatea de Teatru şi 

Televiziune, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca. 

Cei şase studenţi colaboratori au prezenta jocuri de rol pe următoarele teme: în curtea 

şcolii, pe coridorul şcolii, în ora de abilităţi practice, jocuri ce au surprins fenomenul de bullying 

în situaţii reale trăite de elevi. 

Utilizând metoda problematizării elevii aparţinând grupurilor vulnerabile ( rromi, elevi 

cu dizabilităţi, elevi aflaţi în risc de excluziune) au fost implicaţi în recunoaşterea 

comportamentelor negative în situaţii de conflict, a cauzelor manifestării acestora, în 

soluţionarea nonviolentă a conflictelor respectiv dobândirea de abilităţi de rezolvare a 

problemelor. Atelierele de lucru au avut drept scop facilitarea comunicarii între elevi şi în 

grupuri diverse (cu studenţii) la nivel de comunitate, pregătirea elevilor să se accepte unii pe 

alţii, dezvoltarea capacităţii de negociere şi colaborare a acestora schimbând permanent rolurile 

( agresor, victimă, martor). 

Fiecare elev a avut posibilitatea să descrie o situaţie neplăcută în care a fost pus de colegi 

şi apoi împreună cu studenţii să o regizeze schimbând rolurile. Astfel, aceştia au învăţat cele 

mai bune tehnici de răspuns la agresiune, tehnici care au devenit resurse pentru dezvoltarea lor 

personală . 

În partea a doua activităţii studenţii şi elevii s au jucat împreună diverse jocuri cu reguli, 

jocuri ce presupun, pe de o parte respect acordat partenerului sau partenerilor, pe de altă parte 

respectarea regulilor jocurilor propuse.( Monopoly junior, Pencolo, Activity junior) 

Activitatea a II a  a fost intitulată “Atelier de lucru - Operator de film”.  

În prima parte a acestei activităţi elevii au urmărit trei filmuleţe cu situaţii de bullying 

înregistrate de cadrul didactic şi le-au analizat împreună cu psihologul şcolii. În partea a doua 

a activităţii, elevii au prezentat fiecare situaţiile de bullying pe care le-au înregistrat în calitate 

de “Operator de film”. 

Elementul inovator în cadrul acestui atelier a constat în educarea elevilor să utilizeze 

echipamente video noi – tableta ca resursă educaţională utilă pentru dezvoltarea personală. 

Înregistrările video au fost stocate într-o bibliotecă media ca resurse valoroase pe tema 

bullyingului, toleranţei, integrării, relaţiilor multi-etnice, incluziune şi nondiscriminare. 

Prezentarea filmuleţelor colegilor a avut drept scop evidenţierea încă o dată a cauzelor 

fenomenului, depistarea la timp a acestuia, înţelegerea posturii în care se expune fiecare parte 
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a acţiunii de bullying, tehnicile de soluţionare nonviolentă a conflictului şi conştientizarea 

consecinţelor grave pe care neglijarea acestuia le poate avea. 

Activitatea a III a denumită “Atelier de creaţie- Joc de rol cu animale (Teatru de păpuşi 

)” a avut drep invitaţi părinţii elevilor implicaţi în proiect. 

Elevii au fost împărţiţi în două grupe şi cu ajutorul păpuşilor pe mâini achiziţionate ( 

vulpe, arici, puişor, set zoo) au avut libertate totală în crearea unor situaţii de bullying şi 

soluţionarea nonviolentă a acestora. Cadrul didactic s-a implicat asumându-şi unul din rolurile 

propuse de elevi. 

La final, elevii celeilalte grupe au fost solicitaţi să prezinte în ce mod ar fi soluţionat ei 

abuzul emoţional sau fizic, jucat pe scenă de “ colegii lor - micii actori”. În partea a doua a 

activităţii micii actori au devenit spectatori , iar spectatorii-colegii lor  au preluat rolul de actori. 

Proiectul derulat s-a dovedit a fi o lecţie de toleranţă, de acceptare şi nondiscriminare 

pentru  elevii participanţi, lecţie pe care cu sprijinul psihologului şcolar şi al diriginţilor de la 

clase ne propunem să o desfăşurăm cu grupuri cât mai numeroase de elevi, din diverse clase.  

O resursă valoroasă pentru analiza situaţiilor de bullying şi implicaţiile acestora la nivel 

personal emoţional şi fizic o vor reprezenta scenetele înregistrate pe parcursul celor trei 

activităţi. 
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2.13. Conștiința fonologică și rolul ei în etapa învățării citirii 

 

Profesor itinerant Tuhuț Maria- Mădălina, 

Școala Gimnazială Specială – CRDEII, Cluj-Napoca, jud Cluj 

 

Conștiința fonologică este un tip de cunoaștere metalingvistică, care presupune abilitatea 

de a identifica și manipula segmentele limbajului oral, de la sunete, silabe, cuvinte, la propoziții, 

precum și alte aspecte ale limbajului oral (cum ar fi rima), cu impact asupra semnificației 

cuvintelor. (Burlea, 2007). 

Conștiința fonologică înglobează, astfel, noțiunea de ,,auz fonematic” și presupune 

capacitatea de diferențiere auditivă a sunetelor, care face posibilă discriminarea lor în vorbire, 

capacitatea de a percepe fonemele în secvențialitatea producerii lor, dar și abilitatea de a 

înțelege că propozițiile sunt formate din cuvinte, cuvintele se pot despărți în silabe, cuvintele 

pot rima, pot începe sau se pot termina cu același sunet, cuvintele sunt formate din foneme 

distincte, fonemele pot fi manipulate după variate reguli, cu scopul obținerii altor cuvinte cu 

sens, prin eliminarea, adăugarea, inversarea sau substituirea unui fonem în cuvânt. 

Conștiința fonologică se dezvoltă odată cu maturizarea neuropsihică, fiind determinantă 

în achiziționarea limbajului oral și a limbajului scris-citit. Studiile din ultimele decenii au 

demonstrat că deficiențele de procesare fonologică împiedică achiziționarea limbajului. 

Conştiinţa fonologică are un rol deosebit de important, mai ales în prima fază a învăţării 

limbii scrise. Apărută în jurul anilor 1970, expresia a înregistrat ulterior un oarecare succes în 

cadrul studiilor dedicate primelor faze de învăţare a limbii scrise (Borel-Maisonny,1967, apud 

Burlea, 2007; Verza, 2003), fiind capabilă să ofere o explicaţie convingătoare asupra 

operaţiunilor care trebuie aplicate în procesul de alfabetizare. Morais (1987) afirmă faptul că 

„fonemul este jumătate descoperire şi jumătate invenţie”. Capacitatea copilului de a percepe 

limbajul ca o structură combinatorie constituită dintr-o serie limitată de sunete (foneme) se 

poate considera a fi una dintre cele mai mari construcţii conceptuale ale minţii umane (Burlea, 

2007). 

Conştiinţa fonologică cuprinde conştiinţa ritmului; conştiinţa enunţului; conştiinţa 

cuvântului; conştiinţa silabei; conştiinţa fonemului. 

a) Conștiința ritmului Ritmul este succesiunea regulată a silabelor accentuate şi 

neaccentuate dintr-un vers. Ritmul este determinat de accente, pauze, intonaţie şi se asociază 

cu ritmul ideilor şi al sentimentelor sugerate prin conţinutul versurilor. El imprimă o cadenţă, o 
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armonie susţinută prin această succesiune regulată a silabelor accentuate şi neaccentuate. 

Accentul defineşte modificările de durată sau tonul unei silabe din cuvânt.  

b) Conștiința enunțului constă în împărţirea textului în enunţuri, numărarea acestora şi 

redarea orală a enunţurilor conţinute de text. Enunţul reprezintă o evoluţie de limbă, redat de 

către o intenţie, care la rândul lui este deja într-un mod evident stabilit şi care influenţează 

evoluţia. 

Enunţul este o sinteză care are loc prin vorbire. Un enunţ este chiar mai mult decât poate 

să explice o definiţie cu substrat literar, este un transportor de idei, de gânduri, de sentimente, 

de ideologii. Enunţul se expune, din momentul formării lui verbale sau în scris, unui spectru 

infinit de interpretări posibile, corespunzând diversităţii infinite a fiinţelor umane. 

c) Conștiința cuvântului se referă la faptul că propoziţia conţine cuvinte, iar cuvintele pot 

fi identificate şi manipulate. Utilizarea cuvintelor în propoziţii simple poate facilita înţelegerea 

conceptului de conştiinţă a cuvântului. Un cuvânt este o unitate fundamentală de comunicare a 

unui înţeles, care reprezintă asocierea unui sens şi a unui complex sonor. El este compus din 

unul sau mai multe morfeme. În mod obişnuit, un cuvânt se compune dintr-o parte de bază 

numită „rădăcină”, la care se pot ataşa afixe (sufixe sau/şi prefixe). 

d) Conştiinţa silabei reprezintă abilitatea de a segmenta cuvintele, un segment din lanţul 

vorbirii compus din unul sau mai multe foneme pronunţate neîntrerupt într-un singur efort 

respirator. Orice silabă are ca element principal inevitabil o vocală. Elementul principal poate 

fi însoţit de consoane,  semivocale sau grupuri consonantice şi semivocale dispuse înainte, după 

sau de ambele părţi ale acestuia. Segmentarea silabică este la fel de uşoară ca şi segmentarea 

fonemică. Segmentarea cuvintelor în silabe este o sarcină relativ uşoară, reprezentând o 

oportunitate de divizare a cuvintelor în diferite părţi, devenind astfel un precursor al segmentării 

fonetice. 

e) Conştiinţa fonemului se referă la abilitatea de a împărţi fiecare silabă în sunete, la nivel 

mental; fonemul reprezintă astfel, unitatea de sunet fundamentală dintr-o limbă, care ajută la 

diferenţierea cuvintelor. Dacă la nivelul unui cuvânt se modifică un fonem, se generează un alt 

cuvânt perceput diferit de către vorbitorii limbii. Acestea poartă denumire de pseudocuvinte.  

Castro – Caldas (1998) a subliniat ideea că cel mai bun predictor al nivelului de citire este 

capacitatea de descifrare a cuvintelor nefamilare şi a pseudocuvintelor şi că elevii cu dificultăţi 

de scris – citit prezintă următoarele caracteristici: abilităţi de identificare a pseudocuvintelor 

prezentate auditiv extrem de reduse; nu pot să repete astfel de cuvinte; au performanţe extrem 

de scăzute la pronunţarea acestor cuvinte. 
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Deci, abilitatea de a înţelege un cuvânt este dependentă de existenţa citit-scrisului. 

Învăţarea cu succes a pattern-urilor ortografice abstracte este demonstrată atunci când cititorul 

este capabil să proceseze mai rapid pseudocuvintele decât şirul de litere dispuse aleator. 

Conştiinţa fonologică este esenţială pentru învăţarea citirii oricărui sistem alfabetic de 

scriere (Ehri, 2004, citat de Moats & Tolman, 2009, Troia, 2004). Există câteva argumente care 

susţin importanţa abilităţilor fonologice în citire şi redarea cuvintelor literă cu literă: 

a) Conştiinţa fonologică este necesară pentru învăţarea şi utilizarea codului 

alfabetic.                

Persoanele care pot extrage sunetele din cuvinte, care le recunosc identitatea şi care 

reuşesc să le reasambleze au baza necesară pentru a utiliza principiul alfabetului (Troia, 2004). 

Copiii care au o conştiinţă fonemică slab dezvoltată pot să nu înţeleagă noţiunea de sunet. Pot 

avea o audiţie normală, pot cunoaşte literele alfabetului, dar pot să nu ştie ceea ce reprezintă o 

literă. Înainte de a înţelege semnificţia unei litere într-un cuvânt, un copil trebuie să fie capabil 

să o identifice în cuvânt şi să o separe de restul fonemelor (Moats & Tolman, 2009). 

b) Conştiinţa fonologică este un factor predictiv al viitoarelor performanţe la citire 

şi la redarea cuvintelor pe litere.  

Conştiinţa fonologică faciliteaza recunoaşterea cuvântului în forma sa scrisă. Înainte ca 

un copil să înveţe să citească, este posibil să se prevadă cu un grad înalt de acurateţe dacă acesta 

va fi un bun cititor sau un slab cititor (Torgesen & Mathes, 1998, Moats & Tolman, 2009). 

Predicţia se realizează pe baza rezultatelor care măsoară nivelul conştientizării sunetelor 

vorbirii dintr-un cuvânt, al cunoştinţelor despre numele literelor, al cunoştinţelor despe 

corespondenţa sunet – simbol scris, nivelul dezvoltării vocabularului. 

c) Majoritatea cititorilor slabi au anumite probleme la nivelul conştiinţei fonemice 

şi la nivelul altor abilităţi fonologice.  

Numeroase cercetări au demonstrat în mod repetat că grupul cititorilor slabi au 

performanţe relativ mai mici la sarcinile care evaluează conştiinţa fonemică, decât în alte sarcini 

cognitive. Se estimează că cel puţin 80% dintre cititorii slabi prezintă o slabă conştiinţă 

fonologică sau/şi o slabă memorie fonologică. Cititorii care au un nivel scăzut de conştiinţă 

fonologică întâmpină deasemenea dificultăţi la redarea cuvintelor pe litere. 

d) Antrenarea conştiinţei fonologice este benefică pentru cititorii începători. 

Antrenamentul conştiinţei fonemice reduce şi ameliorează dificultăţile de citire şi de 

scriere (Adams et al, 1998, citaţi de Moats & Tolman, 2009, NICHD, 2000). Predarea suentelor 

vorbirii în mod direct şi explicit accelerează deasemenea învăţarea codului alfabetic. De aceea, 
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lecţiile pentru cititorii novici trebuie să includă activităţi pentru exersarea conştiinţei 

fonologice. 

Conştiinţa fonologică interacţionează cu dezvoltarea vocabularului şi a conştiinţei 

cuvântului, pe care le şi stimulează. Conştiinţa fonologică şi memoria sunt implicate în mai 

multe activităţi de învăţare a cuvintelor: accesul la cuvintele nonfamiliare şi compararea lor cu 

cuvintele cunoscute, repetarea şi pronunţarea corectă a cuvintelor, fixarea în memorie a formei 

corecte a cuvintelor pentru a putea fi oricând regăsite şi folosite, diferenţierea paronimelor 

(Moats & Tolman, 2009, Torgesen & Mathes, 1998). Deasemenea, conştiinţa fonologică 

permite generarea de alternative pentru cuvintele care nu sunt bine percepute auditiv dintr-un 

enunţ, copilul căutând în fondul său lexical cuvinte ce conţin puţinele foneme identificate, dar 

care se potrivesc sensului sugerat de context (Torgesen & Mathes, 1998).  

 

Program de dezvoltare a conștiinței fonologice 

Etapa Descrierea abilității 

de conștientizare         

fonologică 

Activități 

1. Atenţia 

auditivă 

 

Copilul va identifica 

şi va discrimina 

sunetele din mediu. 

- exerciţii şi jocuri de orientare după sursa sonoră, 

de recunoaştere a sunetelor ambientale şi a 

sunetelor produse de instrumente muzicale, de 

recunoaştere a vocilor etc. 

2. Percepţia 

fonematică şi 

memoria 

auditivă 

Copilul va reproduce 

şi diferenţia structuri 

fonetice, de la 

simplu la complex. 

- Exerciţii de reproducere a sunetelor, silabelor, 

cuvintelor, propoziţiilor; 

- Exerciţii cu sunete-perechi şi cuvinte paronime, 

structurate după criteriul asemănării acustice (ex: 

pară-bară; cară-gară); 

3. Nivelul 

propoziţiei 
              

 

Copilul va 

recunoaşte, localiza 

şi manipula 

cuvintele în cadrul 

propoziţiei. 

- Exerciţii, jocuri motrice şi vizuale de identificare 

a cuvintelor unei propoziţii (ex.: copilul face atâţia 

paşi pentru fiecare cuvânt auzit;  

- Exerciţii de completare a propoziţiilor cu alte 

cuvinte gen: substantive proprii, adjective etc.) 

4. Nivelul 

cuvântului 

 

Copilul va identifica 

şi manipula  

cuvintele și silabele 

din cadrul cuvântului  

- Exerciţii, jocuri de ordonare a silabelor, pentru a 

forma cuvinte noi cu sens 

- Gruparea dintr-o serie de cuvinte date, a 

cuvintelor care încep/se termină cu o silabă dată. 

5. Nivelul 

silabei 

 

Copilul va identifica 

şi manipula  silabele 

în cadrul cuvintelor. 

- Exerciţii de pronunţie coarticulată a sunetelor 

care compun silaba; 

- Exerciții de poziționare corectă a silabelor din 

care este alcătuit un cuvănt raportându-se la 

imaginea care-l reprezintă ; 

6. Nivelul 

rimei 

 

Copilul va identifica 

rima în cuvinte. 

 

- Exerciții de recunoaștere a finalului cuvintelor 

date , apoi se cere sortarea celor care au același 

sunet sau silabă finală. 

- Găsirea intrusului (să găsească cuvântul fără 

rimă).  
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7. Nivelul 

fonemului 

 

Copilul va identifica, 

localiza şi manipula 

sunetele în cadrul 

cuvântului. 

- Exerciţii de identificare a fonemului în cuvânt 

(Cu ce sunet începe cuvântul „masă”?Se aude 

sunetul „s” în cuvântul „masă”?); 

- Exerciții de găsire a mai multor cuvinte care 

încep cu un fonem dat(la început cuvinte 

monosilabice, apoi cu 2-3 silabe) 
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2.14. Exemple de bune practici pentru transformarea conflictelor la elevii 

cu CES. Miniproiectul educațional „Fii supererou! Transformă conflictul!” 

 

                                Profesor psihopedagog dr. Lorena Văetiși  

Școala Gimnazială Specială - CRDEII, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Introducere și fundamentarea teoretică 

Proiectul Fii supererou! Transformă conflictul nonviolent! (Proiect „PREDARE 

PENTRU SCHIMBARE” –  realizat prin POCU/73/6/6/106572, proiect cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.) are ca scop prevenirea  

și reducerea  violenței școlare, cu aplicare în școli unde învață copii cu cerințe educaţionale 

speciale. Pentru aceasta, am avut în vedere ca elevii să învețe și să aplice metode de rezolvarea 

conflictelor non-violente (precum cele desfășurate în ateliere de transformarea conflictelor). 

Prin  identificarea  tipurilor de violență, a analizei de conflict  din perspectiva studiilor pentru 

pace (Galtung, 1996),  cadrele didactice pot ajuta elevi să conștientizeze mai ușor unde 

întâmpină probleme, și să utilizeze metode de mediere în situații de conflict și de transformare 

a acestuia.  Comunicarea nonviolentă (Rosenberg, 2015) va fi instrumentul prin care va fi 

reconstruită relaționarea între elevi, ca metodă adecvată transformării conflictelor (Mischnik, 

2006). Aplicarea acestor teorii și metode sunt detaliate în lucrarea noastră  Implicare în prezent 

pentru o șansă în viitor. Compendiu de bune practici educative pentru reducerea violenței în 

școli (Griga, Tănase și Văetiși, 2014). 

Modalități de abordare  

Miniproiectul s-a desfășurat sub formă de  ateliere (grupuri de elevi) facilitate de către  

două cadru didactice. Unul dintre acesta, este coordonatorul  proiectului, iar celălalt se ocupă 

cu chestiuni organizatorice. Acestea au avut la bază metode nonformale, jocuri interactive, 

muncă în echipă, cooperare, colaborarea între elevi. Perioada de derulare a  proiectului a fost 

septembrie-noiembrie, 2019.  

Obiectivele  educaționale ale miniproiectului au fost: cunoașterea și aplicarea unor 

metode creative de abordare a conflictelor pentru a preveni și reduce violența în școală, 

utilizarea metodelor de mediere între copii (peer mediation) pentru a rezolva conflictele între 

elevii din școală, implementarea comunicării non-violente la nivelul elevilor din ciclul primar.   
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Beneficiarii proiectului  au fost elevii claselor  0-IV, părinții acestora și  cadrele didactice  

din cadrul Comisiei profesorilor psihopedagogi ai claselor 0-IV cu deficiențe asociate. În 

tabelul de mai jos, prezint numărul persoanelor implicate în miniproiect.  

 Copii Părinți 
Cadre 

didactice 

Număr 
 40, dintre care 19 au ales 

atelierele propuse 

19, dintre care 

participanți la ateliere: 2 
14 

Gen  

(nr. fete/ nr. băieți) 
6 fete și 13 băieți   

Vârstă (interval) 6-12 ani   

 

Descrierea  activităților derulate  

În continuare prezint  activitățile desfășurate  în  fiecare lună. Acestea  au avut fiecare în 

parte  o temă  abordată.  

Septembrie  

Mini-proiectul  Fii supererou! Transformă conflictul!  a debutat cu prezentarea acestuia  

direcțiunii, cadrelor didactice și elevilor din ciclu primar.   

Elevilor li s-au înmânat contracte/acorduri educaționale, pe care să le ducă 

părinților/tutorilor prin care  să-și  exprime opțiunea de a fi de acord cu  unul dintre cele două  

ateliere puse la dispoziție. Atelierul de transformarea conflictelor (o oră /bilunar), sau  

Atelierul  de mediere între copii și comunicare nonviolentă (peer mediation) (o oră /bilunar) .  

Am primit înapoi,  semnate 19 contracte/acorduri educaționale de la  părințiii/sau tutorii 

elevilor doritori să se implice în unul din cele două ateliere. 

Miniproiectul a fost prezentat elevilor și cadrelor didactice sub formă de prezentare 

power-point și jocuri interactive.  

Octombrie  

Tema lunii a fost Conflictul și medierea, și a cuprins următoarele actictivități:  abordări 

ale conflictului,  etape de rezolvare a conflictului, soluții și transformări ale conflictului.  

În cadrul activităților elevii au învățat modalități de abordare/rezolvare/transformare ale 

conflictelor. De asemenea, elevii au învățat modalități de relaționare adecvată. Aceste activități 

s-au desfășurat sub formă de joc și  punându-se  accent pe coooperarea între copii, exprimarea 

emoțiilor și transformarea conflictului în mod nonviolent, asertiv, empatic.  

Activitatea Abordări creative  ale conflictului a vizat prezentarea  unor  modalități de 

abordare ale conflictului (din perspectiva unui animal: leu, bufniță, broască țestoasă, urs panda, 

vulpe). Elevii au ales un animal pe care l-au colorat și cu care s-au identificat  în situații de 

conflict, identificând diferite abordări  în situații diferite. 
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În cadrul activității  Etape de rezolvare a conflictului, elevii au învățat să aplice și să 

recunoască conflictul . De asemenea,  au  utilizat medierea în asemenea situații.  

În cadrul activității Soluții și transformări ale conflictului elevii au urmărit filmulețe și 

au fost puși în situații de joc de rol  în care au oferit soluții la situațiile conflictuale.  

Pentru cadrele didactice din ciclul primar și dizabilități asociate și părinții interesați, a 

fost susținut un Atelier  de transformarea conflictelor de către Andra Tănase, membru fondator 

PATRIR și formator Erasmus Plus. Acesta a fost  un real succes, oferind instrumente necesare 

pentru transformarea conflictelor în relația profesor-elev, elev-elev, părinți-elevi.  Din păcate, 

numărul părinților interesați  a fost destul de mic.  

Noiembrie  

Tema lunii  a fost Dezvoltarea emoțională,  comunicare nonviolentă și modalități de 

relaxare. Am susținut următoarele activități: Recunoașterea emoțiilor și situații conflictuale, 

Metode  de relaxare, Modalități de a face față la conflict (autoreglare emoțională, la emoții 

puternice-furie)   și Cercul de poveste.  

Am  prezentat elevilor și am efectuat împreună cu ei exerciții de relaxare, modalități de 

autoreglare a emoțiilor puternice (furia) fără a folosi violența. Acestea s-au desfășurat sub formă 

de joc și au fost interactive. Activitatea de încheiere s-a desfășurat sub formă de cerc de poveste. 

S-au reunit ambele ateliere, s-a citit, s-a discutat, am cautat soluții creative și am comunicat 

nonviolent pe marginea poveștilor citite.  În continuare, descriu pe scurt fiecare activitate. 

Recunoașterea emoțiilor și situații conflictuale. S-au desfășurat activități sub formă de 

joc prin care elevii și-au verbalizat emoțiile din acel moment. Apoi au mimat o emoție de pe 

cartonaș și ceilalți au trebuit să o ghicească.  Li s-au citit poezii care ilustrează comportamente 

adecvate/inadecvate, iar ei au trebuit să recunoască comportamnetul nepotrivit și să identifice 

comportamentul potrivit.  

Metode  de relaxare. Elevii au învățat câteva tehnici de relaxare tip yoga (postură și 

respirație). S-au folosit cartonașe  în care e explicată postura și modul de respirație. De 

asemenea, s-au folosit și exerciții de relaxare activă.  

Modalități de a face față la conflict (autoreglare emoțională, la emoții puternice-furie). 

Elevii au învățat cum să defuleze emoții puternice de tipul furiei, de exemplu, prin sărituri pe 

trambulină și lovituri  în sacul de box. Acestea sunt modalități alternative  pe care elevii  pot să 

le aleagă, în locul  declanșării violenței  fizice, dar și verbale sau emoționale.  

Am încheiat miniproiectul cu o reuniune a celor două ateliere,  în care elevii au  avut 

posibilitatea de a  aplica metodele de rezolvare de conflict și comunicare nonviolentă asupra 

poveștilor citite.  S-a pus accent pe relaționarea  adecvată cu  colegii de atelier și comunicare 
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nonviolentă în care elevii să își împărtășească experiențele pozitive. Această activitate a oferit 

un feed-back asupra întregului miniproiectul și a desfășurării sale. 

A fost susținut un atelier de comunicare nonviolentă de către Adriana Ceascai, formator 

cu  certificat internațional de către Rețeaua Internațională Nonviolent  Comunication. Atelierul 

s-a adresat cadrelor didactice și părinților interesați de tematica propusă. Din păcate, interesul 

părinților a fost redus.  

 

Rezultate  și concluzii 

Toate activitățile desfășurate în cadrul miniproiectului au fost bine primite de către elevi, 

în ansamblu putând evalua faptul că implementarea proiectului a fost un real success. Elevii s-

au implicat cu entuziasm și curiozitate. Metodele nonformale și  interactive au creat spații în 

care aceștia s-au simțit confortabil și dispuși să încerce să învețe metode/instrumente noi pentru 

rezolvarea conflictelor și să  comunice nonviolent.  Am primit feed-back-uri pozitive din partea 

elevilor implicați și a părinților acestora. Prin toate activitățile derulate în cadrul miniproiectului 

s-au îndeplinit obiectivele propuse:  implementarea comunicării non-violente la nivelul elevilor 

din ciclul primar,  cunoașterea și aplicarea unor metode creative de abordare a conflictelor 

pentru a preveni și reduce violența în școală, utilizarea metodelor de mediere între copii pentru 

a rezolva conflictele între elevii din școală. Sper ca elevii implicați  în proiect să devină 

„semințe” prin care se va dezvolta comunicarea nonviolentă și trasformarea conflictelor în 

clasele din care provin.  

Diseminarea proiectului  s-a realizat  în  cadrul a două conferințe naționale  pentru 

promovarea bunelor practici de transformare a conflictelor la elevii cu cerințe educative 

speciale.  
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2.15. Metode de îmbunătăţire a abilităţilor de comunicare, în vederea 

prevenirii abandonului şcolar la elevi cu cerinţe speciale. Proiect 

,,Diversitate în comunicare” 

 

Profesor logoped Ştefan Ionela Ileana, 

Şcoala Gimnazială Specială – CRDEII, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

La început a existat cuvântul...... 

Această propoziţie fundamentală a culturii universale, identifică nu numai natura a tot ce 

există, din perspectiva majorităţii doctrinelor religioase ale omenirii, ci şi natura nemijlocit 

umană a existenţei. 

Omul nu poate exista în afara cuvantului. Sensul incepe întotdeauna cu numele dat 

realitaţii, iar percepţia sensului începe cu cel mai elementar act de comunicare. 

Comunicăm zi de zi, în tot ceea ce facem. Atât de mult, încât ajunge să fie un lucru banal, 

de neluat în seamă. Şi oricine va fi de acord că nu se poate  fără comunicare.    Comunicarea, 

în general, reprezintă o cheie a succesului în aproape toate aspectele vieţii noastre. Nu de puţine 

ori auzim „lipsa de comunicare” ca fiind una dintre primele cauze invocate de către orice 

subiect al unui conflict, profesional sau inter-personal. Prin urmare, comunicarea eficientă cu 

cei din jurul nostru este o abilitate pe care trebuie să o dezvoltăm pe parcursul întregii noastre 

vieţi, dacă dorim să ne uşurăm, pe cât posibil, soarta. 

Atenţia dată comunicării la copiii cu cerinţe speciale nu este întâmplătoare. Elevii sunt 

pregătiţi în şcoală pentru viaţă şi în viaţă, în primul rând, ei au nevoie de abilităţi de comunicare.  

Procesul comunicării în mediul familial, şcolar şi social a început să se degradeze tot mai 

mult. Abilitǎţile de comunicare ale copiilor se formeazǎ în special prin activitatea didacticǎ şi 

extradidacticǎ, de predare-învǎţare a cunoştinţelor, de formare a priceperilor şi deprinderilor de 

comunicare şi relaţionare în cadrul grupului.  

Comunicarea eficientă în cariera didactică este o adevărată artă şi puţine cadre  didactice 

o stăpânesc cu adevărat. Nu toate persoanele se nasc cu talent comunicativ, dar ştiinţa 

comunicării se poate învăţa şi cultiva. Orice conflict se poate rezolva sau măcar aplana prin 

intermediul comunicării deschise, prin intermediul unor discuţii sincere şi cu un mesaj bine 

adecvat. Dar acest lucru nu este întotdeauna uşor de realizat.(Abric,  2002). 

În jurul nostru întâlnim în permanenţǎ oameni cu dizabilitǎţi. La fel în şcoli. Prezenţa 

unui numǎr ridicat de copii cu dizabilitǎţi intelectuale, cu probleme în comunicare şi nevoia de 
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a gǎsi soluţii privind optimizarea metodelor de stimulare a îmbunǎtǎţirii abilitǎţilor de 

comunicare au constituit puncte de plecare în realizarea miniproiectului pe aceastǎ  temǎ.                  

În practica educaţională este necesar ca elevilor să li se ofere ocazia de a comunica 

constructiv. Din acest punct de vedere şcoala a creat o adevarată mentalitate care se cere 

complet revizuită: a comunica nu înseamnă a multiplica actele de vorbire. Aceasta presupune 

că, pentru antrenarea elevilor în procesul comunicativ nu trebuie să li se pretindă să vorbească 

mult, ci să fie gasite modalităţi de intensificare a interacţiunilor elev-elev în planul schimbului 

informaţional şi interpersonal.  

Comunicarea se manifestă astfel, nu doar ca o acumulare de cunoştinţe, ci şi ca 

oportunitate de coparticipare activă şi veritabilă la orice demers didactic al cărui structură astfel 

va spori dobândirea competenţelor de comunicare. 

Pornind de la aceste consideraţii şi de la faptul că educaţia unui copil nu se limitează doar 

la a-l învăţa să scrie, să citească şi să calculeze, ci vizează şi dezvoltarea unor abilitǎţi de 

comunicare, de comportare civilizată cu ceilalţi. 

Proiectul ,,Diversitate în comunicare” vine în sprijinul elevilor cu astfel de dizabilităţi  

care se confruntă adesea cu probleme de comunicare.  

Pentru copiii cu cerinţe speciale, capacitatea de comunicare, vizualizare, abstractizare şi 

de percepere a noţiunilor teoretice învăţate, este deficitară. De aceea, folosirea unor materiale 

didactice concrete şi a unor aplicaţii practice este imperios necesară. Acest lucru creşte 

motivaţia şi implicarea elevilor în activităţile şcolare, o comunicare mai bună dintre ei, ceea ce 

conduce şi la o reducere a absenteismului de la ore.  

Proiectul ,,Diversitate în comunicare”  a fost propus astfel încât să ducă la stabilirea unei 

relaţia dintre abilitǎţile de comunicare şi diferite modalitǎţi de stimulare a acesteia, în rândul 

unor copii cu cerinţe speciale, în vederea identificǎrii unor mecanisme de creştere al nivelului 

de comunicare. 

Proiectul îşi propune creşterea şi diversitatea numărului de activităţi didactice desfăşurate 

în clasă, folosind materialele didactice şi metode inovatoare, care să conducă atât la o 

îmbunătăţire a abilităţilor de comunicare a elevilor, de rezolvare a unor probleme cât şi să 

dezvolte relaţiile de colaborare dintre ei. 

Pentru îmbunătăţirea nivelului de dezvoltare al abilităţilor de comunicare şi dezvoltarea 

relaţiilor de colaborare dintre elevi  s-au stabilit în proiect un număr de zece activităţi de tipul:  

- activităţi de cunoaştere/ autocunoaştere a elevilor;  

- activităţi şi metode pentru îmbunătăţirea şi stimularea comunicării între elevi; 

- activităţi de dezvoltare pentru o mai bună colaborare la nivelul clasei;  
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- activităţi de informare şi consiliere pentru părinţi în vederea unei mai bune comunicări 

cu şcoala, cunoaşterea cerinţelor ei şi rezolvarea unor conflicte;  

- activităţi desfăşurate în parteneriat cu elevi din şcoala  de masă în vederea eliminării 

fenomenului de discriminare, stereotipie, prejudecăti şi nevoile de integrare şi incluziune ale 

elevilor din învăţamântul special; 

Activităţile proiectului s-au desfăşurat în perioada septembrie-noiembrie ale acestui an şi 

a beneficiat de finanţarea oferită în cadrul proiectului ,,Predare pentru schimbare” derulat în 

şcoala noastră de către Inspectoratul Şcolar Cluj. 

Grupul ţintă a fost format din 10 elevi din clasa a V a C Din Şcoala Gimnazială Specială  

CRDEII Cluj-Napoca, cadre didactice din şcoală şi şcoli partenere precum şi elevi din alte şcoli, 

părinţi etc. 

In cadrul activităţilor: ,,Să ne cunoaştem şi să comunicăm!”, ,,Bucuria de a 

comunica!”, ,,Mesagerul”copiii au desfăşurat diferite jocuri de cunoaştere şi autocunoaştere, 

exerciţii de prezentare personală, jocuri de comunicare pentru conştientizarea importanţei 

comunicării eficiente şi asertive între membrii grupului, prejudecăţile pe care le au în 

comunicarea cu ceilalţi şi să-i ajute atunci când se confruntă cu diferite conflicte. 

În cadrul primei activităţi una din sarcina pe care au avut-o de realizat a fost aceea ca ei 

să-şi deseneze propriul chip, silueta şi să-şi scrie câteva date personale iar alăturat imagini cu 

ceea cei place să facă, să devină, după care fiecare s-a prezentat în faţa clasei.     

S-au folosit în desfăşurarea activităţilor diferite materiale: creioane colorate, carioca, 

acuarele, piese Lego etc  pentru realizarea de fişe, chestionare, mesaje , obiecte etc 

La activitatea ,,Bucuria de a comunica!” copiii au fost împărţiţi în două grupuri, aşezate 

în câte un colţ al clasei fiecare cu conducătorul ei. Reprezentanţilor grupurilor li s-a înmânat 

câte o fişă cu mesaje pe care trebuiau să le comunice oral echipelor de care aparţin. La semnalul 

dat cei doi încep, concomitant ,,comunicarea”(cu cât se face mai multă gălăgie cu atât mai bine). 

Jocul se termină atunci când fiecare echipă reproduce exact textul initial al reprezentantului. 

Scopul exerciţiului era acela ca membrii să aprecieze condiţiile minime pentru comunicare şi 

barierele în comunicare. Jocul a fost urmat de ,,Povestea iepuraşului”. Această poveste era 

despre un iepuraş care dorea să-şi gătească opt ouă, însă nu avea o tigaie în care să le prepare. 

Scopul povestirii este acela ca membrii clasei să conşţientizeze prejudecăţile pe care le au în 

comunicarea cu ceilalţi, să-i ajute atunci când se confruntă cu conflicte din anumite motive. 

În urma finalizării celor trei activităţi s-au identificat punctele tari şi slabe la nivelul clasei. 

condiţiile minime pentru comunicare şi barierele în comunicare, consolidarea grupului, 

colaborarea şi promovarea unei comunicări eficiente între participanţi. 
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Activitatea ,,Arta conversaţiei – invitaţie la dialog cu părinţii!” a fost o activitate de 

succes  prin participarea părinţilor la o întâlnire unde a fost prezent directorul şi psihologul 

şcolii. 

Părinţilor li s-a prezentat colectivul clasei, regulile şi cerinţele şcolii. Aceştia au fost  

consiliaţi şi informaţi despre importanţa frecventării şcolii de către elevi  şi modul lor de 

implicare în comunicarea cu şcoala. 

Au  primit spre completare chestionare, pentru o mai bună cunoaştere a copiilor şi mediul 

în care învaţă, precum şi flyere cu reguli de comunicare părinţi-copii-şcoală. De asemenea prin 

activitatea de creativitate desfăşurată ,,Comunicăm prin artă!” tehnicile aplicate de modelaj, 

desen, pictură, au avut rolul de a stimula abilităţile de comunicare dintre elevi.  

Atât în cadrul activităţii cât şi la alte activităţi extraşcolare copiii au realizat diferite 

obiecte din lut, sfoară, decoraţiuni, colaje, picturi pe diferite subiecte, şi cu suport intuitiv, 

modele printate etc  lucrări ce sunt trimise la diferite concursuri şi expoziţii cu diferite ocazii.   

Activităţile de inovare desfăşurate: de tip indoor şi outdoor şi activităţile de tip 

interdisciplinar şi interactive ,,Ne jucăm şi comunicăm!”, au avut rolul de a stimula 

comunicarea între participanţi şi crearea unui mediu favorabil ascultarii active, exprimării 

sentimentelor şi stimularea comunicării nonverbale (expresii, gesturi, contact fizic, priviri etc.). 

Activităţi desfăşurate în parteneriat cu elevi din şcoala  de masă şi studenţi de la Facultatea 

de Psihologie şi ştiinţele educaţiei „Toţi diferiţi, toţi egali !’’ au oferit elevilor din 

învăţamântul special un punct de sprijin şi încredere în vederea eliminării fenomenului de 

discriminare, stereotipie, prejudecăti şi nevoi de integrare şi incluziune ale elevilor.  

Au fost realizate activităţi de socializare ,,Natura şi noi!” şi ,,Ȋn lumea filmului!” unde 

copiii au avut posibilitatea să scrie mesaje, să deseneze şi să folosească aplicaţia Kahoot! 

Ultima activitate ,,Ȋmpreună – am reuşit!” a fost de un real succes deoarece copii au 

văzut rezultatul muncii lor: au printat fotografii de la activităţi cu care au realizat albume de 

poze, au umflat baloane şi s-au distrat împreună.   

Acțiunile educaționale întreprinse și derulate în miniproiect s-au axat pe: 

 prevenirea abandonului școlar;  

 identificarea timpurie a riscurilor de abandon școlar; 

 identificare copiilor aflați în situații de risc; 

 identificarea și atragerea resurselor suplimentare necesare școlii pentru obținerea unor 

rezultate școlare mai bune; 

 folosirea metodelor inovative, interactive, atractive în procesul de predare, în scopul 

îmbunătățirii performanțelor școlare; 
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 implicarea în procesul educativ al părinților și a comunității, facilitându-se dialogul 

școală-familie-comunitate; 

 promovarea exemplelor de bună practică. 

Prin derularea proiectul şi activităţilor din cadrul acestuia s-a urmărit şi faptul ca prin 

acestea elevii să vină cu drag la şcoală şi cu plăcere. Să vadă că lecţiile se pot desfăşura şi altfel 

şi pot fii mai atractive utilizând diferite metode de desfăşurare. 

Desfăşurarea unor activităţi practice ne-au condus la concluzia cǎ aplicarea unor strategii 

şi  metode de stimulare asupra copiilor ne duc la rezultate pozitive asupra comunicǎrii chiar şi 

foarte mici. 

Rezultate obţinute le regăsim prin: 

 îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare prin metode stimulative; 

 îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare şi cooperare;  

 creşterea motivaţiei şi implicarea elevilor în activităţile şcolare;  

 creşterea stimei de sine a elevilor cu CES; 

 implicarea părinţilor în activităţile şcolare; 

Abilitǎţile comunicative ale subiecţilor s-au exteriorizat în anumite comportamente 

observabile, cum sunt capacităţile: de a se exprima mai uşor verbal şi nonverbal, de a iniţia 

conversaţii, de a decodifica cu uşurinţă înţelesul mesajelor obişnuite care le sunt adresate,  de 

a-şi exprima gândurile în propoziţii corecte şi clare,  în enunţuri orale şi scrise, de a asculta cu 

atenţie un mesaj pentru a-l recepţiona corespunzător, de a stabili relaţii cu alţi copii şi cu adulţi 

fără teamă şi ezitări, de a se informa din surse diferite:cărţi, mijloace mass-media, internet etc.,  

de a comunica civilizat cu semenii. 

Comunicarea rămâne una dintre problemele importante ale şcolii, la care rar ne gândim, 

însă dacă ne-am reuni forţele toţi factorii educaţionali: familie, şcoală, societate, am înţelege că 

modul implicat de abordare al ei poate influenţa pozitiv integrarea socială şi evoluţia viitoare a 

elevilor noştri fie chiar şi cu dizabilitǎţi. 
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2.16. ,,Împreună, cu drag, la şcoală!” - proiect privind integrarea şcolară 

 

                                                                     Profesor psihopedagog Nechita Monica, 

Şcoala Gimnazială Specială – CRDEII, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Argument 

Orice copil petrece o mare parte a timpului în decursul multor ani în colectivul unei clase 

şi acest lucru influenţează dezvoltarea personalităţii acestuia. O bună integrare a elevului în 

cadrul grupului clasei asigură individului confort psihologic şi conduce la o stimă de sine 

ridicată, la dorinţa de a coopera şi colabora, în vreme ce izolarea corelează cu anxietate, o stimă 

de sine scăzută, comportament agresiv şi atitudini negative faţă de şcoală şi fată de colegi 

(Cosmovici, A., Iacob, L. M., 2005).  

Clasa de elevi este un grup social supus în mod constant influenţelor educative exercitate 

de şcoală. 

Cadrul didactic este managerul activităţilor educative din clasa de elevi, acesta 

îndeplinind mai multe roluri: planificarea activităţilor educative, organizarea clasei ca grup, 

asigurarea coeziunii şi dinamicii grupului şcolar, rezolvarea cu tact pedagogic a conflictelor, 

conducerea activităţilor educative nonformale şi colaborarea cu familia, comunitatea locală etc. 

„Coeziunea poate fi considerată drept cea mai importantă variabilă de grup, deoarece, 

tocmai datorită ei, grupul există, se menţine şi funcţionează ca o entitate coerentă, relativ de 

sine stătătoare" (Golu, P., 1971).  

Coeziunea exprimă gradul de unitate şi de integrare a grupului. Sursele coeziunii grupului 

sunt: atracţia interpersonală, măsura în care membrii se simpatizează unii pe alţii, succesul în 

activitatea comună, măsura în care grupul satisface aspiraţiile membrilor, cooperarea în cadrul 

activităţilor grupului.  

Un copil integrat într-un colectiv unit şi cu valori puternice va prelua şi va interioriza 

norme şi valori pozitive. El le va integra în structura lui de personalitate şi le va manifesta şi 

mai târziu în viaţă. În grup, copilul învaţă tot cee ce ţine de norme, comportamente şi atitudini 

sociale. Prin raportare la identitatea de grup copilul îşi formează imaginea de sine. Stima de 

sine a copiilor se dezvoltă în strânsă legătură cu poziţia din grup şi cu acceptarea celorlalţi.   

Cadrul didactic are datoria de a face trei lucruri esenţiale: să le menţină copiilor interesul pentru 

cunoaştere, să le formeze deprinderea de a învăţa şi să îi ajute pe toţi copiii să se integreze în 

grup.   
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Trecerea de la învăţămîntul primar la cel gimnazial, creşterea cerinţelor intelectuale, 

trecerea de la un învăţător la mai mulţi profesori stau la baza unei adaptări dificile a elevilor la 

ciclul gimnazial. Spre deosebire de ciclul primar, în ciclul gimnazial elevii trebuie să se 

adapteze la stiluri diferite de predare şi evaluare. De asemenea, în această perioadă au loc 

transformări fizice şi psihice specifice vârstei copiilor. Acestea influenţează rezultatele 

activităţii elevilor şi pot spori dificultăţile de adaptare atunci când nu sunt luate în considerare 

de către cadrele didactice.  

Descrierea proiectului 

Proiectul ,,Împreună, cu drag, la şcoală!” a fost propus pentru elevii clasei a V-a cu 

scopul favorizării adaptării lor la cerinţele ciclului secundar precum şi o integrare socială bună 

a elevilor noi veniţi în colectivul clasei. 

Trecerea de la ciclul primar la ciclul gimnazial este dificilă atât pentru elevii care au 

finalizat ciclul primar în şcoala noastră (unitate de învăţământ special) datorită trecerii de la 

relaţionarea cu un singur cadru didactic la relaţionarea cu mai multe cadre didactice, cât şi 

pentru elevii din învăţământul de masă integraţi în învăţământul special.  

Pentru o prevenire a inadaptării şcolare a elevilor în această perioadă de şcolarizare şi 

pentru dezvoltarea unor relaţii optime în cadrul clasei, proiectul propune desfăşurarea a trei 

tipuri de activităţi care să conducă la atingerea obiectivelor stabilite: 

1. Activităţi de cunoaştere, autocunoaştere şi de coeziune a grupului, desfăşurate cu 

elevii. 

Am acordat o atenţie deosebită acestor tipuri de activităţi tocmai din considerentele 

teoretice menţionate anterior despre coeziunea grupului. 

De asemenea, am urmărit o integrare eficientă a elevilor nou veniţi în colectivul clasei şi 

o adaptare a tuturor la cerinţele specific ciclului gimnazial. 

Activităţile desfăşurate au cuprins: 

a. Jocuri de cunoaştere/autocunoaştere 

o Mă cunosc, mă cunoşti!  - joc de cunoaştere/autocunoaştere. Elevii au aflau unul despre 

altul multe lucruri, unele cunoscute, altele mai puţin cunoscute. Cu ajutorul unui zar din 

carton, pe feţele căruia erau întrebări despre identitate, hobby, preferinţe, aptitudini. 

Elevii s-au prezentat unul în faţa altuia şi au avut oportunitatea de a se cunoaşte mai bine. 

În cadrul activităţii au fost completate şi fişe de autocunoaştere, sub forma unui puzzle, 

fişe care au format tabloul clasei. 

o Coiful cunoaşterii – activitate de cunoaştere şi autocunoaştere, cu o primă parte de 

activitate practică. Elevii au urmărit un tutorial de confecţionare a unui coif. Apoi, fiecare 
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dintre ei a confecţionat un coif dintr-o foaie de carton, de o culoare aleasă. Pe o parte a 

coifului fiecare a scris câte 3 calităţi ale lui. Apoi, elevii au făcut schimb de coifuri în 

clasă, iar colegul, a completat pe partea cealaltă a coifului tot 3 calităţi ale proprietarului 

coifului. La final, fiecare coif a fost analizat şi au fost identificate calităţile comune scrise 

de elevi. 

b. Jocuri de cunoaştere şi dezvoltarea a coeziunii grupului 

o Suntem o echipă! – activitatea a fost  desfăşurată în sala de clasă, deşi a fost propusă 

pentru a se desfăşura în aer liber, dar datorită vremii neprielnice din acea zi am ales altă 

locaţie. Am desfăşurat jocuri de în care obiectivul a fost cel de dezvoltare a coeziunii 

grupului, de încredere în coechipieri, de ajutor reciproc (ex: ,,Din ce în ce mai bine!” 

(Jocul a necesită folosire a 3 mingi de hârtie. Elevii au avut sarcina de a transmite mingile 

de hârtie de la unul la altul într-un timp cât mai scurt, fără ca vreuna să cadă. Este nevoie 

de atenţie şi colaborare pentru ca timpul să fie din ce în ce mai bun); ,,Exact la timp” (Joc 

cu 1 sau 2 mingi, elevii fiind organizati în cerc. Sarcina jocului este ca mingea/mingile să 

fie transmise în cerc, între elevi, în diferite modalităţi: de la stânga la dreapta sau invers, 

prin faţa sau prin spatele cerculeui; o minge de la stânga la dreapta, alta de la dreapta la 

stânga, prin faţa sau spatele cercului); 

o Împreună putem! – elevii au fost implicaţi într-un joc pentru dezvoltarea coeziunii 

grupului. Jocul s-a numit ,,Insulele” şi a solicitat elevilor să se pună în situaţia unor 

persoane cu diferite probleme, care, împreună puteau să rezolve anumite cerinţe (Jocul 

propunea existenţa a trei insule formate în urma unui cutremur: Insula celor orbi, Insula 

celor muţi, Insula celor fericiţi. Pentru a ajunge pe insula celor fericiţi trebuia să treacă de 

pe insula celor orbi - unde nici unul nu vedea – pe insula celor muţi, rezolvând o sarcină: 

fiecare din membrii echipei trebuiau să arunce într-un coş o minge. Echipa trecea mai 

departe dacă cerinţa era îndeplinită. Pe insula celor muţi, coechipierii aveau sarcina de a 

se ajuta între ei prin gesturi pentru a ajunge pe insula celor fericiţi cu ajutorul a 4 pietre 

plutitoare  - foi de hârtie, pe care puteau călca. Dacă unul dintre ai călca în apă, pe lângă 

pietre, toată echipa se întorcea pe insula şi proba se relua. Pe insula celor fericiţi, odată 

ajunşi, pentru a se bucura de recompensa dulce pregătită, fiecare echipă a avut sarcina de 

a rezolva o cerinţă construind o figură cu ajutorul pieselor tangram. Răsplata a fost pe 

măsura plăcerii de a se juca!) 

c. Ateliare creative 
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o Brăţara prieteniei – activitate de confecţionare a unor brăţari  ale prieteniei. Elevii au 

urmărit un material PPT cu semnificaţia brăţărilor prieteniei, a culorilor şi un tutorial 

privind modul de lucru. Apoi, fiecare a încercat să confecţioneze brăţările propuse. 

o Ne pregătim de sărbătorile de iarnă - atelierul pentru  confecţionarea obiectelor 

specifice sărbătorilor de Crăciun. Au fost confecţionate felicitări şi obiecte decorative 

pentru bradul de Crăciun.  

2. Activităţi de consiliere şi informare a părinţilor cu privire la noile cerinţe 

educative la începutul ciclului gimnazial; 

Deoarece nu este suficient ca un părinte să îşi trimită copilul la şcoală în fiecare zi pentru 

ca aceasta să aibă succes, am acordat o atenţie deosebită comunicării cu părinţii la începutul 

ciclului gimnazial. Implicarea părinţilor în educaţia copilului, la şcoală şi acasă, are un impact 

semnificativ asupra succesului copilului şi a vieţii sale în general.  Este dovedit faptul că, copiii  

părinţilor implicaţi în relaţia cu şcoala, absentează mai rar, au un  comportament adaptat 

cerinţelor şcolare, au performanţe şcolare mai bune. Implicîndu-se activ în educaţia copiilor lor, 

părinţii le transmit acestora un mesaj important: că sunt interesaţi de activităţile copiilor, iar 

şcoala este importantă. 

Activitatea ,,Sunt părinte şi mă implic!”, organizată la începutul anului şcolar a urmărit 

informarea şi consilierea părinţilor cu privire la importanţa frecventării şcolii, a cerinţelor  

educative la începutul gimnaziului şi a modului de implicare a lor în activitatea şcolară. Părinţii 

au primit materiale informative (pliante) şi le-a fost prezentat un material PPT legat de 

prevederile cele mai importante din regulamentul şcolar.  

3. Activităţi desfăşurate în parteneriat cu elevi din învăţământul de masă.  

Activitatea a fost propusă cu scopul eliminarea segregării şi o integrare socială benefică 

a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. Interacţionând împreună, copii cu CES şi ceilalţi 

copii vor fi implicaţi activ, atât în viaţa şcolară cât şi în viaţa socială, includerea elevilor cu CES 

în societate aducând beneficii acestora din urmă. Totodată am urmărit şi înţelegerea corectă de 

către cei din jur a potenţialului de relaţionare şi de participare la viaţa comunitară a semenilor 

lor, care din motive indepedente de voinţa lor au nevoie de o abordare diferenţiată a procesului 

de instrucţie şi de educaţie. 

Activitatea ,,Bucuria de a avea prieteni” s-a desfăşurat în prima parte sub forma unui 

atelier creativ în care elevii celor două şcoli partenere au confecţionat împreună obiecte 

specifice Crăciunului iar în partea a doua, au avut ocazia de a se cunoaşte mai bine în faţa unui 

pahar de suc şi a unui fursec.   
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Proiectul implementat în perioada septembrie- noiembrie 2019 a beneficiat de finanţarea 

oferită în cadrul proiectului ,,Predare pentru schimbare” derulat în şcoala noastră de către ISJ 

Cluj. 

Proiectul ,,Împreună, cu drag, la şcoală!” a avut şi un obiectiv secundar, acela de a preveni 

absenteismul şcolar în rândul elevilor de clasa a V-a. Dacă elevilor le sunt propuse activităţi 

plăcute, atractive pentru interesele lor iar acestea se desfăşoară într-un mediu cald şi protectiv, 

aceştia vin cu plăcere la şcoală.  

În perioada implementării proiectului am încercat să descopăr interesele elevilor, 

activitătile în care se implică şi le face plăcere să se implice, astfel încât obiectivele să fie atinse. 

Rezultatele propuse şi atinse în cadrul proiectului pot fi menţionate: 

- dezvoltarea calităţilor de relaţionare şi cooperare în grupul elevilor de clasei a V-a; 

- creşterea stimei de sine a elevilor cu CES; 

- implicarea părinţilor în activităţile şcolare; 

- acceptarea elevilor noi în grupul clasei. 
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2.17. Contribuţia proiectelelor ERASMUS+ la reducerea violenţei şi 

creşterii incluziunii şcolare 

 

Profesor psihopedagog Stanciu Carolina, 

Profesor psihopedagog Hîrciagă-Costache Catrina, 

Şcoala Gimnazială Specială - CRDEII, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Principiul egalităţii de şanse, principiu de bază al educaţiei incluzive, stă la baza la 

diminuării ierarhizării pe baza criteriilor entice, socio-economice, culturale etc şi oferă 

oportunitatea şi dreptul la educaţie fiecrui co pil, indiferent de dizabilitate, etnie, religie sau 

statut socio-economic. 

Dacă elevul se simte marginalizat, exclus, insuficient valorizat acesta va apela la variate 

metode de a se autoapăra: va absenta din ce în ce mai mult de la şcoală ceea ce va conduce, în 

final, la abandon şcolar sau va căuta modalităţi de a riposta, de a se face remarcat. O astfel de 

modaliate este violenţa. Violenţa şcolară îmbracă o mare diversitate de forme: violenţa verbală 

(injurii, ameninţări, jigniri), violenţa fizică (loviri), distrugeri de bunuri etc. Cauzele violenţei 

sunt multiple: mediul familial, mediul social, trăsăturile de personalitate ale elevului, 

managementul defectuos al colectivului de elevi etc. 

Strategiile educaţionale europene, precum şi cea românească încearcă să soluţioneze 

problemele majore, cum ar fi: creşterea absenteismului şi a riscului de abandon şcolar, 

diversificarea formelor de violenţă, scăderea motivaţiei pentru învăţare etc, iar proiectele 

Easmus+ sunt parte integrantă a acestor strategii. 

Şcoala Gimnazială Specială - Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia 

Incluzivă/Integrată şcolarizează elevi cu deficienţe uşoare, moderate şi elevi cu deficienţe 

profunde şi asociate, iar un număr însemnat dintre profesorii şcolii noastre lucrează în şcoli 

integratoare ca şi profesori de sprijin. Un procent ridicat din rândul elevilor şcolii noastre, ca şi 

dintre elevii cu CES cu care lucrează profesorii de sprijin provin din medii sociale defavorizate: 

familii monoparentale, familii cu statut socio-economic precar, cu nivel cultural scăzut etc. 

Astfel că, instituţia noastră, la fel ca multe dintre şcolile din România şi nu numai, se confruntă 

cu probleme diverse: interesul scăzut pentru învăţare al elevilor, comportamente indezirabile 

ale acestora, lipsa de preocupare a părinţilor pentru activităţile şcolare ale propriilor copii etc. 

Pentru a încerca să soluţioneze aceste probleme, instituţia noastră şi-a propus, atât în 

Planul de Dezvoltare Instituţională, cât şi în Planul de Dezvoltare Europeană ca şi ţinte 
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strategice integrarea socială a elevilor noştrii, crearea unui climat de securitate în care fiecare 

elev să se simtă în siguranţă şi reducerea abandonului şcolar. Pentru realizarea acestor 

deziderate şcoala noastră şi-a deschis porţile cooperării internaţionale prin intermediul 

proiectelor Erasmus+. 

Proiectul Erasmus+ KA1 „Porţi deschise pentru toţi copiii!” care s-a derulat  în perioada 

iunie 2017-februarie 2019 şi care a beneficiat de un grant în valoare de 56.040 euro s-a centrat 

pe două probleme stringente: reducerea violenţei şcolare şi incluziunea, tematici care se 

regăsesc şi printre obiectivele prioritare ale programului Erasmus+ pentru perioada 2014-2020. 

Am optat să abordam aceste teme împreună şi nu separat pentru că le considerăm interconectate: 

pe de o parte excluziunea, discriminarea şi marginalizarea elevilor poate povoca, ca reacţie din 

partea acestora, comportamente violente; pe de altă parte violenţa de orice formă pot avea ca 

rezultat excluziunea. Astfel că, crearea unui mediu incluziv în clasa de elevi va conduce la 

scăderea incidentelor nedorite şi viceversa. 

Pentru realizarea obiectivelor stbilite în cadrul proiectului: 

 formarea competențelor  de creare a unui design realist şi eficient al clasei incluzive; 

 identificarea de noi metode şi tehnici remediale eficiente pentru comportamentele 

indezirabile ale elevilor; 

 elaborarea şi implementarea strategiilor moderne şi eficiente de motivare şi cooperare a 

elevilor 

 22 de cadre didactice ale şcolii noastre (profesori psihopedagogi, profesori logopezi, 

profesori itineranţi, director şi director adjunct) au beneficiat de 3 cursuri de formare având ca 

tematică clasa incluzivă şi managementul conflictelor. Astfel, 

 Primul curs „Towards the inclusive classroom - best practice”, la care au participaqt 6 

profesori, a avut loc în Kalamata, Grecia, în perioada: 29 octombrie–4 noiembrie 2017;  

 La al doilea curs „Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and 

cooperation strategies” au participat 8 cadre didactice şi a avut loc în Florenţa, Italia în 

perioada 16-27 iulie 2018; 

 Ultimul curs „Designing Inclusive Educational Environments”, la care au participat 8 

cadre didactice, a avut loc la Barcelona, Spania în perioada 22-27 octombrie 2018. 

Din dorinţa ca un număr cât mai mare de profesori şi nu numai interesaţi de această 

tematică să beneficieze de rezultatele pe care noi le-am obţinut în cadrul acestui proiect am 

elaborat volumul “Educaţia incluzivă şi managementul conflictelor”. Acesta cuprinde o 

selecţie de materiale realizate ca urmare a participării la cele trei cursuri structurate iar la 

realizarea lui şi-au adus contribuţia toate cadrele didactice beneficiare ale cursurilor. 
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Volumul este structurat pe trei capitole: Incluziunea în mediul şcolar-clarificări 

conceptuale; Managementul comportamentelor disruptive în clasa incluzivă; Strategii şi 

metode alternative de facilitare a demersurilor educaţionale în clasa incluzivă şi cuprinde atât 

informaţii cu caracter teoretic, cât şi exemple de activităţi ce pot fi desfăşurate cu colectivul 

clasei. 

Incluziunea presupune aprecierea persoanelor pentru ceea ce sunt şi competenţelor lor, 

nu pentru felul în care merg, vorbesc sau se comportă. În capitolul întâi am încercat să 

clarificăm conceptul de incluziune în mediu şcolar. 

Prima parte a capitolului întâi este destinată clarificării conceptului de incluziune şi 

prezentării principiilor “educaţie incluzive”. Partea a doua cuprinde o scurtă prezentare a 

grupurilor vulnerabile şi a stadiilor dezvoltării psihice. Următoarea secţiune este destinată 

coeziunii grupului şcolar incluziv. În acest subcapitol sunt prezentate numeroase activităţi şi 

jocuri ce pot fi desfăşurate cu grupul de elevi: Cine sunt eu?, Sărmana pisicuţă, Peştele, Ascultă 

şi desenează!, Lucrăm şi învăţăm!, Ajută-mă să ghicesc!, Seamănă şi culege! etc precum şi 

strategii didactice care pot contribui la creşterea gradului de incluziune şcolară. Ultimul 

subcapitol prezintă modelul de incluziune şcolară din Grecia. 

Capitolul al doilea abordează problema comportamentelor disruptive din clasa de elevi 

cuprinzând, atât succinte informaţii teoretice, cât şi exemple de activităţi care au rolul de a 

creşte coeziunea grupului de elevi ceea ce va conduce la scăderea incidenţei comportamentelor 

disruptive. 

Subcapitolul “Managementul conflictelor” abordează managementul clasei de elevi din 

perspectivă sociorelaţională cuprinzând: criterii de identificare a comportamentelor dificile în 

context şcolar, particularităţi ale conflictelor în şcoală şi exemple de instrumente, metode pe 

care cadrele didactice ar putea să le utilizeze în vederea intervenţiei şi soluţionării acestor 

comportamente într-o fază cât mai incipientă. Astfel, am inclus în volum exemple de strategii 

de prevenire a conflictelor (exerciţii pentru dezvoltarea ascultării active, exprimare asertivă şi 

incurajarea stimei de sine a celuilalt) şi strategii de abordare şi rezolvare a conflictelor în clasă 

(modelul C.A.L.M., jocuri de rol). 

Agresivitatea şi violenţa este tot mai prezentă în spaţiul şcolar, iar prevenirea şi reducerea 

acestor comportamente antisociale este un proces dificil care implică utilizarea unor metode şi 

tehnici variate. Pentru a veni în sprijinul tuturor celor preocupaţi de această problematică în 

subcapitolul “Managementul comportamentelor antisociale” am inclus: informaţii despre 

tipologia şî etiologia violenţei şcolare, comportamentul de tip bullying şi cyberbulling, tehnici 

de soluţionare a conflictelor, intervenţii psihologice pentru creşterea rezilienţei elevilor  care 
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sunt victime ale bullying-ului şi propuneri de intervenţii psihologice şi psihopedagogice pentru 

diminuarea   violenţei şcolare şi a consecinţelor acesteia. 

Educaţia pentru autocunoaştere şi acceptarea celuilalt reprezintă un aspect important al 

desăvârşirii personalităţii uname. Copiii trebuie să înveţe încă de la vârste mici să îşi recunoască 

şi să îşi gestioneze emoţiile, în scopul de a se autoregla şi de a-şi exersa capacitatea de a acţiona 

just în cele mai diverse situaţii. Pentru a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte inteligenţa emoţională în 

subcapitolul „Tehnici de restructurare şi reglare emoţională” sunt prezentate exemple de 

exerciţii simple de mindfulness şi strategii de Mindsight ce pot fi aplicate în şcoli. 

Un număr mare dintre cadrele didactice care lucrează cu elevi cu CES sunt interesaţi de 

însuşirea de strategii şi tehnici aplicabile în activitatea didactică. Astfel, ultimul capitol are un 

pronunţat caracter aplicativ şi include exemple de strategii şi metode care facilitează 

demersurile educaţionale în clasa incluzivă. 

Subcapitolul „Desgn-ul clasei incluzive” cuprinde o selecţie de idei de management al 

clasi incluzive, de la organizarea spaţiului clasei, până la crearea şi utilizarea de materiale care 

să faciliteze învăţarea sau strategii de management al conţinuturilor (tehnici de stimulare 

auditivă, tactilă, chinestezică, tehnici de formare a abilităţilor de citit-scris-calcul etc). 

O secţiune specială este destinată “Conceptului de Flipped Classroom” în cadrul căreia 

sunt prezentate: metoda, “pilonii” acestei metode , avantajele şi dezavantajele utilizării ei şi 

exemple de aplicare a acestei metode la o lecţie de limba franceză, de chimie şi de stimulare 

cognitivă.  

În „Design-ul situaţiilor de învăţare în contextual integrării copiilor cu CES” am inclus 

un proiect de activitate didactică care reliefează modalitatea în care pot fi utilizate metodele de 

învăţare în colaborare într-o clasă incluzivă. 

Ultima secţiune a volumului “Aplicaţii TIC în sprijinul facilitării incluziunii” cuprinde 

descrieri ale modului de utilizare, a avantajelor şi dezavantajelor unor platforme educaţionale: 

Edmondo, Socrative, Plickers, Kahoot, Edupuzzle, Quizlet, Understood şi a unor instrumente 

TIC: Classroomscreen, Tabla interactivă, Onomatopeia vocea animalelor, Speech companion, 

speech therapy (Medando), Smalltalk oral motor exercises (Lingraphica), Magic candle, 

Cubuleţ. 

Toate cadrele didactice din şcoala noastră care au utilizat materialele publicate în volumul  

„Educaţia incluzivă şi managementul conflictelor” au considerat că acesta le-a fost de un 

real folos în activitatea didactică. Pe viitor, sperăm că acest volum să vină în sprijinul căt ma i 

multor persoane. 
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2.18. Activităţile de voluntariat – expresie a solidarităţii şi responsabilităţii 

sociale 

 

Profesor Filimon Irina Elena, 

Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”, Tecuci,  jud. Galaţi 

 

1. Prezentare succintă a proiectului educaţional 

A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui ar putea fi una 

din sarcinile de seamă ale cadrelor didactice. 

Şcoala noastră a dorit să cultive această formă de implicare a elevilor şi familiilor lor cu 

accent pe valorile universale: cooperare, comunicare, toleranţă, întrajutorare, implicare, respect, 

responsabilizare, spirit de echipă. Pornind de la aceste consideraţii, am conceput un proiect 

educaţional de voluntariat, pe care l-am intitulat “E timpul să fim altfel!” în care am implicat 

elevii claselor IX-XII, părinţii, membrii comunităţii locale, în dorinţa de a aduce o rază de 

bucurie în sufletele unor copii aflaţi în dificultate şi nu numai. 

2.  Situaţia / contextul care a determinat apariţia proiectului educaţional 

Liceul Tehnologic “Ovid Caledoniu” este o şcoala mare, cu o atmosferă primitoare în 

care învaţă şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale, care sunt priviţi uneori cu suspiciune de 

ceilalţi colegi ai lor, deşi ei încearcă din răsputeri să-şi depăşească limitele. De-a lungul timpului 

au fost  întâmpinate o serie de dificultăţi în integrarea acestora, dar cea mai dificilă problemă 

era percepţia celorlalţi, reticenţa lor faţă de astfel de copii.  

Din păcate, există în jurul nostru oameni care nu se pot bucura pe deplin de viaţă. Şi  ne-

am gândit că elevii noştri trebuie să acorde atenţie colegilor lor, să le spună o vorbă bună, gestul 

lor poate aduce mângâiere şi bucurie, îi poate ajuta pe copiii cu dizabilităţi, pe cei cu CES, îi 

ajută pe ceilalţi să îi înţeleagă, să îi accepte şi fiecare elev să fie considerat egalul celorlalţi. 

Un element care trebuie remarcat îl reprezintă şi implicarea părinților, având în vedere că 

iniţiativele pozitive ale şcolii îşi sporesc şansele de succes dacă sunt completate şi continuate 

în familie. Totodată, cooptarea părinţilor ca parteneri a determinat conştientizarea de către 

aceştia a importanţei rolului lor în educaţia copiilor. 

3. Sarcinile / problemele / aspectele specifice pe care am dorit să le rezolvăm 

Scopul proiectului a fost sensibilizarea unui număr cât mai mare de elevi (grupul ţintă) 

din şcolile normale, pentru a accepta prezenţa colegilor cu CES în claselor lor, respectându-le 

dreptul la educaţie şi şanse egale.  
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Obiectivele generale 

 Evitarea marginalizării copiilor cu nevoi speciale prin iniţierea unor activităţi socio-

culturale comune, între elevii cu CES şi copiii din şcoala de masă. 

 Dezvoltarea sentimentului solidarităţii faţă de semeni în rândul elevilor liceului şi al 

dascălilor lor. 

 Dezvoltarea componentei afective şi volitiv-acţionale a personalităţii elevilor prin acţiuni 

morale, desfăşurate în şcoală şi în afara acesteia. 

 Cultivarea imaginaţiei, a creativităţii copiilor prin realizarea cadourilor şi a lucrărilor 

artistice din cadrul proiectului. 

Finalităţi aşteptate 

 Privind elevii: cultivarea dragostei pentru semeni; formarea unui comportament civic, 

onest faţă de oameni; antrenarea în activităţi practice pentru beneficiile celor din jur. 

 Privind cadrele didactice: familiarizarea cadrelor ddiactice cu metode noi de stimulare a 

interesului elevilor pentru întrajutorarea persoanelor aflate în situaţii dezavantajate. 

 Privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate: creşterea implicării părinţilor 

în activităţile de voluntariat. 

 Privind produsul finit al proiectului: realizarea unui portofoliu al proiectului cu fotografii 

de la activităţile desfăşurate; raportul anual privind activităţile desfăşurate către CJRAE 

Galaţi. 

4. Acţiuni întreprinse 

Proiectul a oferit o serie de acţiuni care au reprezentat o bază solidă pentru învăţarea 

armonizată acoperind o paletă largă de interese: sociale, literare, artistice. 

În cadrul programului au fost realizate şi iniţiate activităţi care au presupus implicarea 

directă a elevilor (activităţi de scurtă durată în care elevii prezintă situaţiile cu încărcătură 

emoţională din ziua respectivă), a părinţilor sau bunicilor („ziua implicării familiei”), a cadrelor 

didactice. 

 

Descrierea activităţilor: 

 Activitatea nr. 1: zece minute zilnic, la sfârşitul orei de dirigenţie, elevii au realizat 

„Cercul sincerităţii” – un moment în care fiecare copil a numit o situaţie prin care a trecut 

în cursul zilei, care l-a bucurat sau întristat, apoi elevii şi-au adresat unul altuia încurajări 

şi complimente. 

 Activitatea nr. 2: „Crăciunul pentru toţi”- în cadrul activităţii s-au strâns fonduri pentru 

centrele de plasament din oraş. La unul dintre centre, organizaţi pe ateliere de creaţie (elev 
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voluntar - elev beneficiar), copiii au confecţionat ornamente pentru bradul de Crăciun şi 

colaje de iarnă - oameni de zăpadă. Părinţii elevilor voluntari au oferit cadouri tuturor. 

 Activitatea nr. 3: „În martie îţi dăruiesc/Un mărţişor în semn că te iubesc”- elevii au 

confecţionat mărţişoare, felicitări, ecusoane şi mărgele pentru organizarea unei expoziţii 

cu vânzare, iar din banii obţinuţi, dar şi din donaţii şi sponsorizări au achiziţionat rechizite 

pentru a fi dăruite elevilor/colegilor cu nevoie speciale. 

 Activitatea nr. 4: Activităţi de mentorat: “Vreau să ajut un elev cu CES să promoveze 

clasa!” - elevii şi-au oferit sprijinul colegiilor lor care au avut nevoi educaţionale speciale 

la teme sau alte subiecte disciplinare pentru şcoală. Elevii au fost antrenați în activități de 

achiziții curriculare, dar și de dezvoltare personală. 

 Activitatea nr. 5: “Tineri voluntari creativi” – ateliere de terapie artizanală au fost 

concepute ca o metodă de terapie psihică şi ocupaţională, oferind un cadru ideal de 

creaţie, socializare şi dezvoltare personală. Tinerii artişti s-au folosit de talentul lor pentru 

a face o după-amiază plăcută câtorva copii cu CES prin activităţi de desen sau sculptură; 

aceştia din urmă au acceptat cu bucurie să-şi manifeste creativitatea, să meşteşugărească 

lucruri practice din materiale reciclabile şi să se bucure de rezultatul muncii lor; de 

asemenea, au participat la acţiuni de ecologizare şi de amenajare a spaţiilor verzi prin 

plantarea de arbuşti. Manifestarea a urmărit atragerea atenţiei asupra faptului că 

persoanele cu dizabilităţi sunt oameni la fel ca oricare alţii dintre noi. 

 Activitatea nr. 6: Ideea de toleranţă a fost valorificată la clasă şi prin intermediul textelor 

literare. De exemplu: Răţuşca cea urâtă de Hans Christian Andersen; Punte către 

Terabithia de Katherine Paterson. Textul poveştii lui Andersen a fost folosit pentru a 

promova valori sociale legate de drepturile fundamentale umane: egalitate, dreptate, 

drepturi civile sau chiar ideea de dreptate socială.  

 Activitatea nr. 7: În cadrul proiectului au avut loc şi câteva workshop-uri la care au 

participat profesorii voluntari și care s-au referit la realizarea planului de intervenție, la 

tehnici și strategii de bună practică din dorința de a facilita demersul didactic. În baza 

unui program bine stabilit a început munca de recuperare, cadrele didactice împărtășindu-

și experiența și comunicând pe pagina de Facebook a proiectului. Toate întâlnirile cu 

profesorii voluntari au fost organizate de CJRAE-GL, fiind moderate de profesori de 

sprijin. La sfârşitul întâlnirilor cadrele didactice au fost recompensate, pentru sprijinul 

oferit elevilor, cu desene și mesaje reprezentative, din partea fiecărui elev, dovedind astfel 

un plus de afectivitate și atașament. 
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Toate activităţile-experienţă i-au făcut pe cei implicaţi să înţeleagă că un gest frumos, un 

joc, o atenţie înseamnă foarte mult pentru cei aflaţi în situaţii de risc. 

5. Rezultate obţinute 

Sprijinind activităţile propuse în cadrul proiectului de voluntariat am ajutat la promovarea 

toleranţei şi nondiscriminării faţă de copii cu CES şi facilitarea integrării lor în învăţământul de 

masă. Am înţeles că trebuie să sprijinim astfel de elevi pentru a-i încuraja să-şi continue drumul 

în viaţă. 

Prin implicarea în activităţile de voluntariat, îmbinând utilul cu plăcutul, majoritatea 

elevilor au o atitudine pozitivă faţă de activitatea şcolară, devin capabili să înţeleagă mai uşor 

lumea în care trăiesc şi să o tranforme, să se cunoască pe sine, să recepteze şi să transmită 

mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele, prin comunicarea orală, din cadrul activităţilor 

la care au participat. 

Ca un element de plus-valoare s-a reţinut faptul că în activităţi s-au implicat şi copiii 

provenind din familii defavorizate, inclusiv copii de etnie romă, care au renunţat la mentalitatea 

de asistat social, au depăşit prejudecăţile cu care erau priviţi şi au găsit resursele personale 

pentru a trece de partea cealaltă şi şi-au oferit ajutorul altor persoane aflate în nevoie. 

6. Lecţii învățate 

În urma derulării proiectului toţii cei implicaţi şi grupul ţintă au înţeles cât este de 

important să fii sensibil la nevoile celuilalt, deoarece numai aşa poţi avea satisfacţia că nu ai 

trecut degeaba prin viaţă.  

Elevii şi profesorii au oferit exemplele necesare şi suficiente pentru a vorbi de schimbări 

reale de percepţie şi comportament civic datorate implicării în activităţile de voluntariat ale 

proiectului, ei înşişi menţionând faptul că lecţiile învăţate în cadrul lor sunt lecţii pentru o viaţă 

întreagă, care le-au schimbat modul de a gândi şi i-au transformat în oameni mai conştienţi şi 

mai toleranţi. 

Un lucru interesant este şi faptul că elevii şi diriginţii care au parcurs o parte din 

activităţile proiectului îşi doresc să participe şi în viitor, peste orarul şcolar şi pe o perioadă mai 

lungă de timp. 

 

Reflecţii:  

“Vreau să vezi frumuseţea mea 

Caută ce e mai bun în mine 

Este ceea ce sunt cu adevărat 

Şi tot ceea ce vreau să fiu 
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Ar putea să-ţi ia ceva timp 

Ar putea să-ţi fie greu să descoperi 

Dar vreau să vezi frumuseţea mea. 

Vreau să vezi frumuseţea mea 

În fiecare zi 

Ai putea să faci acest lucru 

Ai putea să găseşti o cale 

Pentru a vedea cum strălucesc 

Prin tot ceea ce fac 

Şi pentru a vedea frumuseţea mea?” 

(Vreau să vezi frumuseţea mea, Red şi Kathy Grammer, în Teaching Peace, 1986 

7. Resurse umane, materiale, financiare necesare pentru realizarea proiectului 

Specificul proiectului nu a presupus resurse materiale şi financiare deosebite. În cazul 

acestuia resursa cea mai importantă era cea umană. În acest sens, a fost nevoie de atitudinea 

deschisă şi bunăvoința adulților - cadre didactice și părinți - de dorința reală din partea acestora 

de a schimba ceva în bine, atât în ceea ce priveşte atitudinea şi comportamentul elevilor, cât şi 

ale părinţilor şi, de ce nu, chiar ale cadrelor didactice. 
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2.19. Proiect de cetățenie - democratică „Violența este sălbăticia scăpată din 

frâu” 

 

Profesor Obreja Alina, 

Profesor Buhuş Florentina, 

Şcoala Gimnazialã nr. 1, sat Tanacu, jud. Vaslui 

 

Şcoala Gimnazialã nr. 1, sat Tanacu, judeţul Vaslui instituţie reprezentatã de doamna 

director Iuraşcu Luminiţa a stabilit un protocol de colaborare cu Poliţia Comunalã Tanacu 

reprezentatã de domnul agent de poliţie Neişteanu Corneliu pentru anul şcolar 2019-2020. 

Aceste douã instituţii sunt parteneri în cadrul proiectului de cetãţenie- democraticã cu 

titlul: „Violenţa este sãlbãticia scãpatã din frâu”. Activitãţile propuse în ordinea desfãşurãrii lor 

sunt: 1. Dilema lui Heinz, 2. Stop bullying-ul în şcoalã, 3. Toleranţa leagã prietenii, 4. Violenţa 

rãspândeşte urã, la care vor participa un numãr de 150 de elevi, 10 profesori şi pãrinţi.  

Transformãrile vieţii sociale şi economice ale României din ultima perioadã au condus la 

o creştere alarmantã a comportamentelor deviante din societate în rândul tinerilor ceea ce a 

generat o scãdere în comunitatea localã a încrederii în aceastã categorie de vârstã fiind în pericol 

starea viitoare a societãţii. Tema la modã azi este: „violenţa elevilor în şcoli”. În urma unor 

reportaje de naturã sã aducã mult dorita audienţã, precum şi a altor facilitãţi ale zilei, cum ar fi 

telefoanele mobile cu camerã incoporatã şi Internetul, aceste aspecte nefericite au devenit mult 

mai vizibile.  

Violenţa a existat, existã şi va mai exista, iar acest nivel depinde de gradul de civilizaţie. 

Pentru o mai bunã înţelegere a fenomenului de delicvenţã juvenilã am realizat un proict pe 

tema: „Violenţa este sãlbãticia scãpatã din frâu”. 

Acest proiect încearcã conştientizarea tinerei generaţii cu privire la respectarea  

drepturilor omului, a prevenirii conflictelor, a convieţuirii  într-un mediu natural, economic, 

social şi cultural divers, capabil sã acorde şanse egale de împlinire a tuturor. 

Obiectivele specifice proiectului sunt:  

1. Combaterea şi prevenirea delicvenţei din rândul tinerilor; 

2. Depistarea şi înţelegerea cauzelor care genereazã delicvenţa; 

3. Recunoaşterea formelor de delicvenţã juvenilã şi a factorilor de risc; 

4. Explicarea fenomenului de bullying; 

5. Diferenţierea între bullying şi agresiunea între copii; 
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6. Enumerarea modalitãţilor de a preveni delicvenţa şi bullying-ul. 

Prima activitate desfãşuratã în cadrul proiectului a fost: „Dilema lui Heinz” pe data de 11 

octombrie 2019 cu ocazia Zilelor Învãţãrii Nonformale. Activitatea a fost una de informare şi 

formare de priceperi şi deprinderi. S-a desfãşurat în sala de clasã şi au participat elevii claselor 

a VII-a şi a VIII-a împreunã cu 5 cadre didactice şi 3 agenţi de poliţie: doamna subcomisar de 

poliţie Alina Maria Tãbãcaru, subinspector de poliţie Alexandra Condurache din cadrul Poliţiei 

Judeţene Vaslui şi domnul agent Neişteanu Corneliu din cadrul Poliţiei Comunale Tanacu. 

Activitatea a durat 2 ore iar obiectivele principale au fost: 

1. Conştientizarea importanţei siguranţei pe net; 

2. Informarea despre cyberbullying; 

3. Explorarea responsabilitãţilor legale ale persoanelor; 

4. Diferenţierea dintre obligaţiile morale şi legale; 

5. Conştientizarea urmãrilor legale ale unei infracţiuni; 

6. Informarea despre existanţa şcolilor de corecţie din România. 

Metodele aplicate au fost: expunerea, explicaţia, exerciţiul de comunicare şi dezbatere. În 

prima parte a lecţiei elevilor li s-au prezentat douã filmuleţe despre siguranţa pe net şi despre 

şcolile de corecţie de cãtre doamnele poliţiste din cadrul Poliţie Judeţene Vaslui. Ele au 

provocat elevii la o discuţie despre importanţa respectãrii legilor şi despre urmãrile nerespectãrii 

lor. Deasemenea doamnele poliţiste au adus la cunoştiinţa elevilor fenomenul de cyberbullying, 

le-au amintit copiilor cã trebuie sã aibã grijã cu cine se împrietenesc în mediul online pentru cã 

atacatorul poate avea o înfãţişare înşelãtoare.  

A doua parte a lecţiei a fost coordonatã de doamna profesor Obreja Alina la care au 

participat domni poliţişti prezenţi în prima parte a lecţiei. Profesorul a expus povestea intitulatã 

„Dilema lui Heinz”. Elevii trebuiau sã îşi expunã în scris opinia în legãturã cu afirmaţia: „Heinz 

ar trebui sã fure medicamentul pentru cã…”, „Heinz nu ar trebui sã fure medicamentul pentru 

cã…”. Pornind de la aceste afirmaţii s-a închegat un debate în care au fost implicaţi elevii dar 

şi domnii poliţişti. Fiecare şi-a exprimat şi argumentat pãrerea ce ar fi fãcut dacã ar fi fost în 

locul lui Heinz. Apoi discuţia a atins urmãtoarele puncte şi anume de ce este greşit sã se încalce 

legea, prezentarea de poveşti personale în care oamenii din motive întemeiate au luat în calcul 

încãlcarea legii, prezentarea de situaţii de contravenţie specific vârstei elevilor şi mãsurile 

aplicate. 

Cea de-a doua activitate desfãşuratã a fost intitulatã: „Stop bullying-ul în şcoalã” pe data 

de 01 noiembrie 2019.  La activitate au participat elevii claselor a V-a şi a VII-a, 5 profesori şi 

3 pãrinţi. Obiectivele lecţiei au fost: explicarea termenului de bullying, diferenţierea dintre 
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bullying şi agresiunea dintre copii, exemplificarea tipurilor de bullying, caracterizarea 

atacatorului şi a victimei, descrierea sentimentelor trãite de victim şi identificarea modalitãţilor 

de a opri bullying-ul. Metodele folosite au fost multiple: brainstorming-ul care a adunat idile 

elevilor despre termenul de bullying, metoda Diagrama Venn-Euler folositã pentru a identifica 

asemãnãrile şi diferenţele dintre bullying şi agresiunea dintre copii, metoda Artificiilor pentru 

a exemplifica tipurile de bullying, metoda “Map circle” pentru a formula tiparul agresorului, 

metoda Ciorchinelui pentru a identifica ce simte victima bullying-ului şi în final metoda 

Copacul ideilor pentru a gãsi modalitãţile de rezolvare a bullying-ului. 

Ultimele 2 activitãţi: „Toleranţa leagã prietenii” şi „Violenţa rãspândeşte urã” se vor 

desfãşura în al doilea semestru.  

Acest proiect doreşte conştientizarea tinerei generaţii cu privire la drepturile omului, 

prevenirea conflictelor, a bullying-ului, conştientizarea mãsurilor legale luate în urma unei 

infracţiuni, responsabilizarea în mediul online. Elevii trebuie sã îşi dea seama cã violenţa nu 

este un lucru benefic pentru ei, un comportament adecvat la şcoalã este dovada unei educaţii 

bine înţeleasã şi aplicatã de pãrinţi.  Monitorizarea şi evaluarea proiectului se va face prin atenta 

supraveghere a comportamentului elevilor, prin susţinerea de referate pe tema delicvenţei, prin 

discuţii libere la orele de consiliere şi orientare, prin elaborarea de eseuri şi desene pe tema 

violenţei. Implementarea proiectului va avea impact asupra: 

1. Grupurilor ţintã, prin generarea unor schimbãri în comportamentul şi limbajul elevilor 

2. Comunitãţii locale 

3. Şcolii ca instituţie, prin creşterea capacitãţii instituţionale, extinderea parteneriatelor, 

creşterea prestigiului în comunitate 

4. Partenerilor din proiect prin dobândirea unor informaţii şi abilitãţi. 

Durabilitatea proiectului va fi asiguratã prin: 

1. Continuarea activitãţilor grupului de iniţiativã/ acţiune constituit în cadrul proiectului; 

2. Continuarea implementãrii consiliului de elevi; 

3. Noi proiecte ce vor fi elaborate dupã finalizarea proiectului; 

4. Menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului; 

5. Includerea bunelor practice identificate în proiect în strategiile şcolii. 

În cadrul proiectului, diseminarea va fi asiguratã astfel: 

1. La nivelul unitãţii şcolare prin distribuirea de pliante şi realizarea de planşe, desene, 

susţinerea de referate, discuţii pe baza proiectului, analizarea unor chestionare completate 

de elevi dar şi de pãrinţi. 

2. La nivelul comunitãţii locale prin distribuirea unor invitaţii la activitãţile desfãşurate. 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 375  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

În momentul de faţã proiectul este în plinã desfãşurare şi se bucurã de un real succes în 

rândul elevilor. 
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2.20. Metode şi tehnici de modificare a comportamentelor indezirabile ale 

elevilor 

 

Profesor consilier şcolar Olariu Anca,  

CJRAE Hunedoara - Liceul Tehnologic „Ovid Densuşianu” Călan, jud. Hunedoara 

 

Modificarea comportamentelor nedorite este o activitate extrem de complexă şi dificilă. 

Din cauza posibilităţilor mai reduse de adaptare, copilul cu tulburări de conduită resimte o 

nevoie accentuată de sprijin din punct de vedere afectiv şi social. 

Asistenţa psihopedagogică specifică acordată acestor elevi este ca atare foarte 

importantă. Ea se realizează de către psihopedagog, profesor itinerant, consilier şcolar, ca şi de 

alţi profesionişti (inclusiv medici) sau de echipe de intervenţie multidisciplinară.     

Există în principal două etape importante în modificarea comportamentelor: 

observarea sistematică a comportamentelor în cauză, inclusiv a faptelor care precedă 

şi a celor care urmează; ascultarea activă – angajarea într-o relaţie de parteneriat cu copilul 

- este foarte importantă mai ales la vârsta preşcolară şi şcolară mică; 

manipularea acestor conduite şi evenimente în scopul obţinerii conduitei dezirabile 

(manipularea consecinţelor sau a antecedentelor). 

Tehnica întăririi are în vedere manipularea evenimentului care urmează unui 

comportament. 

Întărirea poate fi pozitivă sau negativă. 

*întărirea pozitivă (aprobarea, lauda etc.) creşte posibilitatea ca persoana să producă 

în viitor un  comportament asemănător,  în situaţii similare. 

Întărirea pozitivă presupune folosirea recompenselor pentru a motiva numai comportamentul 

corespunzător. Unii autori numesc relaţia dintre recompensă şi comportament „contingent". 

Există o gamă largă de recompense (aflate şi în arsenalul clasic al „tehnologiei" educaţiei 

morale); ele trebuie utilizate în funcţie de fiecare copil: 

- aprobare verbală, valorizare, apreciere a ceva; 

- aprobare nonverbală (zâmbet, râs, aplauze); 

- contact fizic (atingere pe umăr, strângerea mâinii, sărut, îmbrăţişare etc); 

- acordarea accesului la activităţi preferate; 

- oferirea de premii, obiecte materiale etc. 

Recompensele pot fi acordate continuu sau intermitent. 
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Reguli: 

- Este necesară explicarea programului de întărire, a contingentelor, înainte de începerea 

acestuia. 

- Copilul trebuie să ştie care este comportamentul dezirabil. 

- La începutul fiecărei zile se vor reaminti contingentele. 

- Recompensa trebuie acordată imediat după producerea comportamentului dezirabil. 

- Recompensarea comportamentului dezirabil se face ori de câte ori este nevoie. 
 

- Explicarea clară a motivului acordării recompensei se face de fiecare dată când 

aceasta se acordă. 

- Recompensa nu trebuie asociată cu alte comentarii ca, de pildă, cu menţionarea  modului   

în   care   comportamentul   poate   fi   îmbunătăţit  în continuare. 

*întărirea negativă (dezaprobarea, critica etc), consecutivă unui comportament 

negativ, este menită să scadă în viitor probabilitatea apariţiei unui comportament similar; 

aşteptarea este ca în viitor copilul să aleagă un comportament alternativ, ca să scape de întărirea 

negativă. 

Întărirea negativă este, după unii autori, o tehnică aversivă mai ales atunci când are în 

vedere eliminarea conduitelor indezirabile prin metoda sancţiunilor. Metoda poate deveni 

eficientă doar în cazul  în  care  subiectul  în  cauză  vrea  efectiv  să  depăşească  conduita 

respectivă. Sancţiunea poate consta atât în înlăturarea întăririlor pozitive -deci este sinonimă cu 

întărirea negativă de mai sus -, cât şi în utilizarea unor stimuli aversivi. O variantă mai eficientă 

pare a fi întărirea diferenţiată, respectiv întărirea acelor comportamente care sunt incompatibile 

cu cele indezirabile. 

În utilizarea sancţiunilor, care nu au întotdeauna efectul scontat, trebuie respectate 

câteva reguli: 

- Pedeapsa se va folosi doar dacă este neapărat necesar (de exemplu, dacă a fost încălcată o 

regulă stabilită de comun acord). 

- Înainte de aplicare, educatorul se va asigura că elevul în cauză înţelege de ce anume 

urmează a fi pedepsit. 

- Sancţiunea trebuie aplicată de îndată ce conduita indezirabilă a fost realizată. 

- Pedeapsa   trebuie  preferată  pe   cât  posibil   în   forme   uşoare: mustrarea   blândă   

(de   preferat   individual),   atenţia   negativă (ignorarea), privarea de recompense etc. 

- Pedeapsa trebuie aplicată consecvent. 

- Pedepsele mai grave trebuie precedate de avertismente verbale. 

- Sancţiunea nu trebuie asociată cu încetarea respectului sau a afecţiunii către copil. 
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- După efectuarea pedepsei trebuie purtată o discuţie cu copilul pentru a se identifica 

mai bine rolul pe care aceasta l-a avut, sentimentele   copilului,   perspectiva   eliminării   sau   

prevenirii conduitei respective în viitor. 

Tehnica stingerii comportamentului constă în principal în renunţarea la sursele de 

întărire care urmează unui comportament (diminuarea sau eliminarea completă a acestora). 

Programul de acţiune (organizat de consilier sau psihopedagog) se recomandă a fi realizat în 

comun cu familia, în două etape principale: 

 Abilitarea părinţilor, ca şi a cadrelor didactice de a face distincţie între 

comportamentele autentice şi cele intenţionat negative. 

 Sfatuirea părinţilor şi a cadrelor didactice de a manifesta aprobare numai pentru 

comportamentele dezirabile pozitive. 

 Cea mai utilizată tehnică în acest sens este "ignorarea" comportamentului în cauză. 

 Copilul va reintra în atenţia profesorului sau a părintelui numai după încetarea 

comportamentului nedorit. 

Tehnica modelării are în vedere asimilarea unor modele comportamentale pozitive prin 

imitarea unor persoane apropiate, ca de pildă educatorii sau părinţii. Modelarea 

comportamentului are o relevanţă mai largă în formarea caracterului şi în educaţia morală la 

copii. 

Tehnica asertivă (din englezescul assert - a afirma, a căuta să impună, a-şi impune 

punctul de vedere), numită şi antrenament asertiv, poate fi utilizată atât ca sensibilizare a copilului, 

cât şi ca procedeu de a face faţă diverselor situaţii de viaţă. Tehnica este eficientă mai ales la 

copiii cu dificultăţi în stabilirea de relaţii interpersonale, ca şi a celor care au tendinţa de a-i lăsa 

pe alţii să-i domine sau să-i manipuleze pentru a profita de pe urma lor. 

Etape: 

- practicarea comportamentului asertiv în clasă, în relaţia dintre educator şi elevi; 

- extinderea comportamentului în afara clasei şi a şcolii. 

Tehnica contractului presupune o înţelegere între elev şi cadrul didactic prin care 

elevului i se admite să facă ceea ce doreşte dacă realizează mai întâi sarcina propusă de cadrul 

didactic. Cei doi pot conveni asupra unui scop comun sau pot elabora chiar un plan de acţiune 

împreună. Contractul poate viza de pildă reducerea treptată a comportamentelor indezirabile în 

vederea obţinerii de recompense. 

 

Bibliografie: 

Tomşa, G., Consiliere şcolară, Credis, Bucureşti, 2000. 
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2.21. Proiect de parteneriat educaţional şcoală-poliţie „Stop accidentelor 

rutiere. Viaţa are prioritate” 

 

Profesor învățământ primar Hădărău Dorina,  

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru, jud. Bistriţa-Năsăud 

 

TIPUL DE EDUCATIE: Educaţie pentru societate 

TIPUL DE PROIECT: Local 

Coordonator proiect: Hădărău Dorina, Liceul Tehnologic ~Liviu Rebreanu~ Maieru 

An şcolar 2019-2020 

 

CONTEXT 

Puncte tari:      

legătura strânsă dintre şcoală şi poliţie; 

Oportunităţi: 

formarea unor deprinderi de comportare civilizată,  

 prevenirea apariţiei unor comportamente deviante în rândul elevilor 

 

ARGUMENT 

Având în vedere evoluţia societăţii româneşti în care ne desfăşurăm activitatea şi felul 

cum s-a înţeles noţiunea de liberatate, atât de către unii dintre elevi cât şi de unii părinţii, pentru 

a preveni apariţia unor tendinţe ale elevilor de a tulbura orele de curs, pentru a preveni apariţia 

unor fenomene de violenţă, precum şi pentru a preveni atragerea lor  către săvărşirea de fapte 

prin acte de teribilism, ne propunem o colaborare mai strânsă între şcoală şi postul de poliţie, 

luând în considerare faptul că un element de convingere şi educaţie deloc neglijabil îl constituie 

şi poliţia.  

Şcoala şi Poliţia sunt în măsură să realizeze consilierea şi informarea elevilor cu privire 

la cunoaşterea prevederilor legale, la procedeele de evitare a victimizării, în scopul  

constientizării riscurilor şi consecinţelor pe care le presupune săvărşirea de fapte antisociale, 

punăndu-se accent pe necesitatea contribuţiei la consolidarea climatului de siguranţă şi 

diminuarea fenomenului infracţional. 

Profesorii şi reprezentanţii poliţiei pot contribui, împreună la formarea în răndul elevilor 

a deprinderilor de comportare civilizată, la prevenirea apariţiei unor comportamente deviante 
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în răndul elevilor ce se pot manifesta prin încălcări ale regulamentelor şcolare sau a legilor în 

vigoare prin neştiinţă sau prin intenţie. 

Activităţile propuse în cadrul parteneriatului urmăresc conştientizarea în rândul elevilor 

faptul că într-o comunitate mediul educaţional nu se rezumă doar la mediul şcolar. Astfel 

mediul educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să coalizeze procesul de 

educaţie continuă a cetăţenilor prin parteneriatul acesta cu Poliţia care va dovedi că valenţe 

educative găsim şi la alte instituţii. 

  

Descrierea Proiectului 

Scopul proiectului:  

Acest parteneriat işi propune să conştientizeze în rândul comunităţii, nu numai al elevilor,  

rolul important pe care sistemele de educaţie şi formare oferite de Şcoală şi Poliţie îl au în 

dezvoltarea personală a oamenilor pentru o viaţa mai bună şi pentru a deveni cetăţeni activi în 

societăţi democratice, respectând diversitatea culturală şi lingvistică. 

Parteneriatul  intenţionează să promoveze o cultură a cooperarii, a participării şi a 

dialogului  prin activităţile propuse şi să formeze deprinderi de comportare civilizată şi 

deprinderi de evitare a victimizării. 

Scopul parteneriatului este şi prevenirea infracţiunilor şi reducerea riscului victimal în 

rândul elevilor. 

Obiective: 

• Informarea elevilor cu privire la fenomenul delicvenţei juvenile, 

• Conştientizarea elevilor asupra consecinţelor care decurg din săvărşirea unor fapte 

antisociale, 

• Însuşirea de către elevi a unor măsuri antivictimizare, 

• Identificarea problemelor comunitare şi implicarea în soluţionarea lor, 

• Promovarea acţiunilor pozitive şi activităţilor extraşcolare, 

• Transformarea comunităţii locale într-un mediu educaţional 

Grupul ținta: 

 Elevii clasei a IV-a C  

 Cadrul didactic 

 Părinţii elevilor, membrii comunităţii. 

Persoane implicate in derularea proiectului: 

 Postul de Poliţie Maieru  

 Coordonatorul proiectului Hădărău Dorina 
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 Directorul şcolii; 

 Coordonatorul educativ al şcolii 

Resurse temporale: 

 Octombrie 2019 – Iunie 2020 

 

Obligatiile partilor: 

Aplicantul se obligă: 

să anunţe organul de poliţie la producerea unor evenimente neplăcute în şcoală; 

să invite organul de poliţie la orele de consiliere şi orientare şcolară; 

să asigure prezenţa elevilor la careu în vederea instruirii acestora pentru perioada de 

vacanţă; 

Partenerul se obligă să respecte urmatoarele condiţii: 

-  să răspundă prompt la chemările conducerii când este solicitat; 

- să participe de comun acord la orele de consiliere şi orientare şcolară şi la organizarea 

diferitelor concursuri pe teme de circulaţie rutieră; 

- să prezinte materiale informative pe diverse teme (de exemplu pentru circulaţia rutieră); 

- să asigure ordinea publică la diferite activităţi de amploare ce se organizează în şcoală; 

Resurse umane:  

-  cadrele didactice ale şcolii 

-  angajaţii Postului de Poliţie Maieru 

-  elevii clasei a IV-a C, părinţii acestora. 

Resurse materiale: 

- consumabile, copiator, latop, videoproiector, CD-uri cu filme educaţionale. 

Etapele proiectului: 

Organizarea grupului ţintă şi contactarea colaboratorilor. 

1. adresarea scrisorilor de intenţie către colaboratori;  

2. semnarea protocolului de către parteneri; 

Stabilirea calendarului activităţilor. 

                                  

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

Nr. 

crt. 

Data Tema Mijloc de 

realizare 

Conţinutul 

activităţii 

Cine 

participă 
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1. Octombrie „Întâlnire cu 

agentul de 

circulaţie” 

„Cum 

circulăm” 

- informare 

 

 

 

- Cunoaşterea 

noilor reguli de 

circulaţie 

- Înţelegerea 

necesităţii 

respectării 

regulilor de 

circulaţie 

- copii, 

părinţi; 

- învăţător; 

- agent 

poliţie. 

2. Noiembrie „Circulaţia pe 

stradă” 

- observare 

- plimbare 

- Observarea 

aplicării regulilor 

de circulaţie în 

situaţii concrete 

- copii, 

părinţi; 

- învăţător; 

- agent 

poliţie 

3. Decembrie „Aşa Da, aşa 

NU” 

- lectură 

după 

imagini 

- Aprecierea în 

situaţii concrete a 

unor 

comportamente şi 

atitudini în raport 

cu normele 

cunoscute 

- copii, 

părinţi; 

- învăţător; 

- agent 

poliţie 

 

4. Ianuarie „Păţania lui 

Viorel 

Năzdrăvănel” 

- lectură - Conştientizarea 

pericolelor de 

producere a 

accidentelor 

- copii, 

părinţi; 

- învăţător; 

- agent 

poliţie 

5. Februarie „Semnele de 

circulaţie 

- pictură - Cunoaşterea 

semnelor de 

circulaţie şi a 

semnificaţiei 

acestora 

- copii, 

părinţi; 

- învăţător; 

- agent 

poliţie 

6. Martie „Strada mea” - desen - Redarea unor 

secvenţe din viaţa 

străzii 

- copii, 

părinţi; 

- învăţător; 

- agent 

poliţie 

7. Aprilie „Cu prietenul 

la plimbare” 

- joc 

distractiv 

- Aplicarea 

regulilor de 

circulaţie în 

situaţii concrete 

- copii, 

părinţi; 

- învăţător; 

- agent 

poliţie 

8. Mai „Hai la drum 

mici prieteni” 

- program 

artistic 

- Exprimarea 

artistică a 

circulaţiei rutiere 

- copii, 

părinţi; 

- învăţător; 

- agent 

poliţie 

9. Iunie „Cine respectă 

regulile de 

circulaţie îşi 

apără viaţa” 

- concurs - Sistematizarea 

cunoştinţelor 

privind educaţia 

rutieră 

- copii, 

părinţi; 

- învăţător; 

- agent 

poliţie 
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10. Permanent „Stop 

accidentelor” 

- informare 

- studiu 

individual 

- Dobândirea unor 

informaţii despre 

tema proiectului 

prin studierea 

bibliografiei 

- copii, 

părinţi; 

- învăţător; 

 

 

Evaluare: 

Evaluare internă: 

analiza lunară a activităţilor desfăsurate şi a rezultatelor obţinute; 

observarea impactului derulării proiectului asupra copiilor şi a părinţilor; 

expoziţie de fotografii realizate pe parcursul proiectului 

Evaluare externă: 

-  se va viza măsurarea efectului asupra grupului ţintă (elevi, părinţi implicaţi în activităţi 

de creare a unui climat de siguranţă în comunitate, familie şi şcoală, în în activităţi de combatere 

a fenomenului de violenţă în comunitate, familie şi şcoală). 

Sustenabilitatea proiectului 

Prezentul protocol de colaborare este încheiat pe o perioadă de 9 luni cu posibilitatea de 

prelungire prin acordul reciproc al părţilor. 

Prezentul document a fost redactat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Prezentul proiect poate fi modificat sau completat cu acordul reciproc al părţilor, 

consemnat într-un act adiţional şi încetează în cazul în care nu sunt respectate obligaţiile în 

comun de către părţi. 

Bugetul proiectului 

- sponsorizări din partea părinților. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 384  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

2.22. Proiect de parteneriat educaţional „Vrei să fii prietenul meu?” 

 

Profesor învățământ primar Juravle Valentina,  

Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, jud. Suceava 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO: 

„Ce este toleranța? 

Atributul umanității. ” 

Voltaire 

 

Instituţii implicate în proiect: 

• Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor” Vicovu De Sus, Suceava         

• Liceul Tehnologic Bivolărie Vicovu De Sus, Suceava   

Iniţiatori  și coordonatori de proiect: 

• Prof. Înv. Primar Juravle Valentina, Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor” Vicovu De Sus, 

Suceava         

• Înv. Coconcea Florina, Liceul Tehnologic Special  Bivolărie 

Aplicantul:   

Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor” Vicovu De Sus, Suceava         

 

Echipa proiectului: 

Prof. Înv. Primar  Juravle Valentina, Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor” Vicovu De Sus, 

Suceava         

Înv. Coconcea Florina, Liceul Tehnologic Special Bivolărie 

Înv. Breabăn Elena, Liceul Tehnologic Special Bivolărie 
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Argument 

„A învăța să trăiești împreună cu ceilalți” (una dintre cele patru dimensiuni ale educației 

ca „experiență totală”) reprezintă problema esențială a societății contemporane  pentru că, 

înainte de toate, omul este o ființă socială. Dimensiunea afectivă a personalității copilului se 

conturează  în cea mai mare parte în cadrul relațiilor cu cei din jurul său. Toleranța, implicarea, 

solidaritatea, responsabilitatea socială, respectul pentru ceilalți, înțelegerea perspectivei 

celorlalți, cooperarea sunt termeni cheie pentru o adaptare socială corespunzătoare. Familiarizat 

de timpuriu cu aceste noțiuni, copilul va deprinde atitudini pozitive față de semeni şi faţă de 

sine. 

Acest proiect își propune să ofere copiilor din clasa I C de la Liceul Tehnologic ,,Ion 

Nistor” Vicovu De Sus și celor cu deficiențe de auz de la Liceul Tehnologic Special  Bivolărie 

oportunitatea  de a socializa, de a se împrieteni, de a participa împreună la jocuri în aer liber, 

vizite. În acest mod, copiii cu deficiențe vor avea ocazia de a face un prim pas spre integrare și 

adaptare socială, în timp ce copiii din clasa I C vor învăța toleranța, acceptarea, înțelegererea 

semenilor. Totodata activitatea va contribui la creșterea stimei de sine a copiilor, va stimula 

cooperarea, competitivitatea, dragostea pentru natură și sport, iar valoarea umană  sub semnul 

căreia se înscrie este PRIETENIA.  

 

Mod de realizare și locul desfășurării: 

• Bun venit, coleg de-nvățătură! 

Jocuri de intercunoaștere și relaționare: Pânza de Păianjen, Punguța Magică, Cubul 

Curios, Bingo, Scrabble, etc. 

Locul desfășurării: Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor” Vicovu de Sus, Jud. Suceava 

• Pe urmele eroilor patriei 

Vizitarea Mănăstirii Putna, a Muzeului Mănăstirii, Chilia lui Daniil Sihastru 

Locul desfășurării: Comuna Putna, Jud. Suceava 

• Sănătate, sport și voie bună 

Gimnastică, dans, jocuri, întreceri sportive 

Locul desfășurării: Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor” Vicovu de Sus, Jud. Suceava 

Coordonator activitate: asistent medical balneofiziokinetoterapie Cristina Rotaru şi 

cadrele didactice 

• Cum ne comportăm  într-un restaurant? 

Servirea prânzului la Restaurantul Vad Martin și exemplificarea regulilor de conduită 

într-un restaurant 
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Locul desfășurării: Restaurant Vad Martin, oraș Vicovu de Sus, Jud. Suceava 

• Ce a fost azi deosebit? – feed-back-ul activităţii 

 

Data:  17 iunie 2019 

 

Scopul proiectului:  

Educarea elevilor  în spiritul toleranței, al acceptării persoanelor cu deficiențe, al 

prieteniei și implicării sociale. 

Dezvoltarea abilităților de integrare socială prin participarea la activitățile propuse. 

 

Abilități  urmărite spre dezvoltare: 

• Educație emoțională și  educație pentru societate: 

Empatie, socializare, cooperare, toleranță și acceptare, integrare socială. 

• Educație ecologică: 

Manifestarea unor atitudini pozitive față de mediu 

• Educație fizică: 

Abilități fizice, viteză de reacție, competitivitate, spirit de echipă. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

• Pentru copiii cu deficiență de auz: 

O1 participarea cu plăcere și interes la activitățile propuse; 

O2 creșterea stimei de sine; 

O3 depășirea emoțiilor negative determinate de dizabilitatea pe care o au, în condițiile 

socializării cu copii fără deficiențe; 

• Pentru copiii de la Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor’’ Vicovu De Sus, Suceava: 

O4 capacitatea de a percepe perspectiva altor semeni și manifestarea unor atitudini 

empatice față de problemele cu care se confruntă aceștia; 

• Comune: 

O5 dezvoltarea abilităților sociale, a capacităților de interrelaționare eficientă; 

O6 dezvoltarea capacității de cooperare, a competitivității și spititului de echipă;  

O7 exprimarea liberă a propriilor emoții. 

 

GRUP ȚINTĂ: 

• 10 elevi cu deficiență de auz din clasa pregătitoare, de la Liceul Tehnologic Special  Bivolărie 
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• 15 de elevi din clasa I C de la Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor’’ Vicovu De Sus, Suceava 

 

RESURSE UMANE: 

• Copii 

• Părinţi 

• Cadre didactice 

 

Resurse materiale 

• Contribuţia materială a părinţilor şi a cadrelor didactice de la Şcoala Straja (constând în 

plata unei mese la restaurant și asigurarea transportului). 

• Jaloane, fluier, obiecte diverse folosite în cadrul jocurilor, diplome. 

 

Rezultate așteptate: 

• Crearea unei stări emoționale pozitive, în special pentru copiii cu dizabilități ;  

• Creșterea stimei de sine; 

• Dezvoltarea spiritului de participare în sensul practicării unui comportament civic activ; 

• Stimularea exprimării emoțiilor determinate de valori umane ca : altruism, compasiune, 

toleranță, omenie, respect, cooperare; 

• Exprimarea sentimentelor de PRIETENIE; 

• Dezvoltarea abilităților sociale; 

• Manifestarea unor atitudini pozitive față de mediul înconjurător. 

 

Evaluarea proiectului: 

• Impactul în rândul copiilor, cadrelor didactice, părinţilor 

• Calitatea  activităţii  

• Premierea participanților la concurs 

 

Diseminarea: 

• Prezentarea proiectului ca model de bune practici de implicare comunitară; 

• Popularizarea proiectului în cadrul cercurilor pedagogice. 

 

Calendarul activităților: 

• ora 9:00 - Bun venit, coleg de-nvățătură! 

• ora 11:00 - Pe urmele eroilor patriei 
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• ora 13:00 - Cum ne comportăm  într-un restaurant? 

• ora 15:00 - Sănătate, sport și voie bună. 

 

Imagini din timpul activităților: 
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2.23. Rolul parteneriatelor internaționale în dezvoltarea personală a 

elevului cu dizabilități 

 

Profesor Istrate Isabella-Maria,  

C.S.E.I. „Sf. Andrei” Gura Humorului, jud. Suceava 

 

Parteneriatele internaționale contribuie la dezvoltarea cooperării şi a colaborării între 

cadre didactice din unităţi diferite și la dezvoltarea capacităţii elevilor implicați în proiect de a 

relaționa cu elevi de naționalități diferite. Participarea la proiecte de parteneriat internațional 

este unul din obiectivele prioritare ale școlii pentru că acestea sunt puntea spre dobândirea de 

către elevi a unei conştiinţe a diversităţii şi de deschidere către comunicare, facilitând 

cunoașterea aspectelor multiculturale şi interculturale, cât și dezvoltarea sentimentului de 

apartenenţă la spaţiul european. 

Multiculturalitatea aduce multe elemente pozitive, dar, în acelaşi timp, implică şi anumite 

dificultăţi. Un copil -la fel ca şi un adult- trebuie să înţeleagă că cei din jurul său sunt altfel, dar 

totodată sunt persoane asemănătoare lui. Dacă acest lucru este înţeles încă din copilărie atunci 

problemele legate de convieţuirea şi interacţiunea cu oameni diferiţi, probleme care se pot ivi 

mai târziu, pot fi prevenite. În România, care este parte a Uniunii Europene, deosebirea 

cuvintelor nu este o piedică în calea comunicării, căci există un limbaj comun: muzica, dansul, 

pictura, respectul, iubirea, toleranţa care în cadrul școlii pot fi atent valorificate pentru a oferi 

tuturor copiilor accesul facil la spațiul european.  

Aflată într-o zonă cu mulți localnici de etnie polonă și/sau de religie diferită școala mea, 

prin parteneriatele internaționale derulate, arată elevilor că ei toţi, indiferent de naționalitate, 

religie, dizabilitate, doresc acelaşi lucru: să se joace, să înveţe, să se bucure de tot ce-i 

înconjoară şi o pot face într-o relaţie de prietenie, de respect şi întrajutorare reciprocă, într-un 

climat de stabilitate şi de bună înţelegere. Parteneriatele școlare internaționale oferă elevilor cu 

dizabilități șansa, adeseori unică, de a vizita țări ale Uniunii Europene. Școala mea a dezvoltat 

relații de parteneriat cu mai multe țări ca Franța, Belgia, Bulgaria, Turcia și Polonia. 

O parte din elevii școlii au participat la vizite în Franța și Polonia unde au cunoscut elevi 

cu dizabilități din țările partenere și au participat împreună cu ei la diverse activități și 

competiții. Un exemplu este Parteneriatul dintre C.S.E.I. Sf. Andrei și o unitate de învățământ 

special poloneză - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego 

Bochnia realizat în vederea efectuării unor schimburi de experiență privind exemple de bună 
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practică în procesul instructiv-educativ cu elevii cu CES, cât și a realizării unor activități privind 

promovarea educației interculturale și care se bucură de un real succes. Astfel, parteneriatul a 

debutat cu participarea la Festivalul Internațional ”Integrare pictată cu sunet” organizat de 

unitatea de învățământ special din Bochnia în colaborare cu Asociația pentru Persoanele cu 

dizabilități  "Kropla Dobroci" -( “Picătura de bunătate”). 

Delegația de la C.S.E.I. Sf. Andrei a avut oprtunitatea de a vizita unitatea de învățământ 

special din Bochnia și de a realiza un schimb de experiență cu partenerii polonezi care ne-au 

facilitat interacțiunea cu ceea ce este munca cu elevul cu dizabilități din Polonia. Timpul scurt 

a fost valorificat pe deplin din dorința de a afla cât mai multe despre învățământul special 

polonez, despre cultura și valorile poloneze cât și câteva obiective turistice reprezentative 

pentru Polonia. Am vizitat școlile și internatul pentru copiii cu deficiență mintală și autism din 

Bochnia și am observat implicarea tuturor factorilor educativi în procesul de reabilitare al 

copilului cu dizabilități. O mare parte din timpul vizitei a fost însă alocat participării la 

Festivalul Internațional ”Integrare pictată cu sunet” organizat de unitatea de învățământ special 

din Bochnia. Participarea la festival a debutat cu activități pe ateliere de lucru unde duetul 

român format din eleva Badea Elena din clasa a IX-a de la C.S.E.I. Sf. Andrei împreună cu 

Georgiana Denisa Apetrei din clasa a V-a de la Școala Gimnazială ”Teodor Bălan”a fost 

îndrumat cu succes de  muzicianul Janusz Yanina Iwanski. Festivalul impune ca participanții, 

persoane cu dizabilități să fie sprijinite în realizarea actului artistic de o persoană fără dizabilități 

tocmai pentru a susține și facilita incluziunea persoanelor cu dizabilități.  În cadrul Festivalului 

am participat la expoziții de pictură realizate de persoane cu dizabilități care au dovedit că 

ambiția, perseverența și talentul  pot înfrânge orice obstacol din calea afirmării și integrării 

acestora în viața socială și culturală, protagoniștii fiind modele de integrare pentru copii cu 

dizabilități. Participarea alături de alte 27 de delegații la acest Festival a fost o provocare pe 

care echipa română a depășit-o cu succes. Fetele noastre au obținut „Premiul pentru Folclor” și 

s-au bucurat de un real succes fiind aplaudate și admirate de toți participanții. Festivalul a fost 

mediatizat în mediul online, la posturile de televiziune și în presa poloneză. 

O altă parte a timpului petrecut în Polonia a fost alocată cunoașterii unor obiective 

turistice deosebite. Astfel, am pășit cu sfială și respect pe porțile lagărului de la Auschwitz, 

retrăind drama cea mai dureroasă a istoriei europene. Am făcut cunoștință cu prima capitală a 

Poloniei, un oraș încărcat de istorie și cultură, Cracovia, dar și vestita Salină Bochnia (în polonă 

kopalnia soli w Bochni), una dintre cele mai vechi mine de sare din lume și cea mai veche din 

Polonia.  De asemenea, în zona Bochniei am vizitat și castelul Nowy Wiśnicz un castel încărcat 
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de istorie martor a șapte secole de existență. Aceste vizite au oferit elevilor participanți la 

proiect o imagine a istoriei europene dar și a culturii acesteia.  

Experiența a fost atât pentru elevele participante la parteneriat cât și  pentru echipa de 

proiect de la CSEI Sf. Andrei Gura Humorului un maraton informațional și multicultural care 

ne-a oferit imaginea tabloului perfect al integrării persoanelor cu dizabilități într-o societate în 

care toți sunt egali și se bucură împreună de privilegiul de a fi înainte de toate oameni între 

oameni.  

 

Bibliografie: 

C. Neamţu, A. Gherguţ (2000). Psihopedagogie Specială, Ed. Polirom, Iași 

A. Gherguţ (2005). Sinteze de psihopedagogie specială, E.D.P., Iași. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 392  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

2.24. Rolul proiectelor Erasmus + în formarea cadrelor didactice din 

învățământul special 

 

Profesor Sabin Rybanna-Elena, 

C.S.E.I. „Sf. Andrei” Gura Humorului, jud. Suceava 

 

Formarea continuă a cadrelor didactice este un deziderat care prin participarea la proiecte 

Erasmus+ poate atribui valențe europene competențelor profesorilor. Experiențele acumulate 

în spații de învățare europene aduc un plus valoare calității actului didactic și școlilor implicate 

în proiectele Erasmus+. Principalii beneficiari ai acestor mobilități sunt și elevii cu dizabilități 

care prin strategiile educaționale europene aplicate în spațiul școlar românesc vor beneficia de 

un proces didactic terapeutic și compensator la nivel european care le va facilita integrarea 

socială cât și inserția profesională în țările membre ale Uniunii Europene. 

Proiectele Erasmus+ sunt o poartă deschisă posibilităților multiple de dezvoltare 

profesională și personală care contribuie la alinierea învățământului românesc la standardele 

europene ale educației tuturor elevilor, oferind cadrelor didactice posibilitatea de a-și 

îmbunătăți competențele didactice conform cu noile cerințe ale învățământului. 

Proiectul Erasmus+ ,,Perfecționarea personalului din învățământul special din județul 

Suceava în instituții similare din Voievodatul Podkarpackie este un proiect inițiat și promovat 

de Consiliul Județean Suceava în parteneriat cu două instituții de învățământ gazdă din Polonia 

respectiv: Școala  Gimnazială Incluzivă- Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, din 

orașul Rzeszow și Centrul Școlar Special - Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy im. 

Kornela Makuszynskiego w Mrowli din localitatea Mrowla. Proiectul desfășurat pe o perioadă 

de 24 de luni a condus la recunoaşterea competenţelor în interiorul graniţelor naţionale şi în 

afara acestora, la  creşterea gradului de conştientizare în rândul personalului din domeniul 

învăţământului şcolar special şi  la înţelegerea culturii şi civilizaţiei polone. 

Beneficiarii proiectului au fost cadrele didactice din învățământul special sucevean, 

respectiv câte o echipă formată din 5 cadre didactice de la fiecare unitate de învățământ special 

din județ. Una din mobilități din cadrul proiectului Erasmus +  ,,Perfecționarea personalului din 

învățământul special din județul Suceava în instituții similare din Voievodatul Podkarpackie” 

Polonia a cuprins și cadre didactice din școala mea - Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 

„Sf.Andrei” din Gura Humorului, respectiv: profesor  psihopedagog Poclitaru Narcisa Cătălina, 

prof. de educaţie specială Sabin Rybanna, profesor kinetoterapeut Strugariu Cezar, profesor 
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psihopedagog  Culidiuc  Militina  Cleopatra şi profesor de educaţie fizică Mihăilă Daniela, 

împreună cu o  echipă de 5 cadre didactice de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava. 

Scopul proiectului de mobilitate a constat în sprijinirea dezvoltării profesionale a cadrelor 

didactice și a membrilor personalului din domeniul învăţământului şcolar special, pentru a 

inova şi îmbunătăţi calitatea predării, formării şi activităţii prin promovarea diverselor metode 

şi instrumente de lucru în cadrul instituţiilor de învăţământ. 

Obiectivul general al proiectului  a constat în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

și a membrilor personalului din domeniul învăţământului şcolar special ce își desfășoară 

activitatea în instituțiile de învățământ special din județul Suceava, cu nivele diferite de 

învățământ: preșcolar, școlar, liceal, prin activitățile de mobilitate stabilite. 

Pe parcursul tuturor zilelor de întâlnire, întreaga echipă de cadre didactice  a participat la 

activități interactive, activități de grup și de terapie individuală desfășurate cu copiii cu diverse 

tipuri de dizabilități, dar și la activități cu copii cu dizabilități integrați în învățământul de masă 

(copii autiști, copii cu sindrom Down, cu deficiență medie,etc), activități de cunoaștere a 

instituțiilor europene, dezbateri și discuții pe diverse teme de interes profesional și european. O 

prioritate și o preocupare continuă a reprezentat-o  îmbunătățirea actului educațional  adresat 

copiilor cu nevoi speciale, sporirea atractivităţii învăţământului şcolar special, astfel încât 

acesta să fie în măsură să ofere activităţi, programe și strategii care răspund punctual nevoilor 

copiilor cu C.E.S. în materie de învăţare şi de dezvoltare personală în vederea integrării acestora 

pe piața muncii și în societate. 

Un loc important în cadrul acestui proiect l-au ocupat activitățile interculturale, 

obiectivele și locațiile vizitate fiind  stabilite de partenerii noștri poloni în colaborare cu doamna 

Mihaela Dziobec, interpreta (translatora)  din proiect. Aceasta ne-a însoțit și prezentat cultura, 

tradiția și istoria locurilor promovând astfel valorie poloneze. Printre obiectivele vizitate s-au 

numărat: Universitatea din Rzeszów,  Mănăstirea Bernardinilor, Primaria oraşului,  Pivniţele 

din Rzeszow ,  fântâna multimedia, Teatrul Maska, Sinagoga din oraşul vechi, cea mai veche 

sinagogă din regiunea Podkarpackie, construită în jurul anului 1600, Biserica Sfintei Cruci,  

palatul Liubomirski (astăzi judecătorie), filarmonica oraşului. Partenerii polonezi ne-au 

organizat și o  vizită în oraşul Cracovia, unul dintre cele mai importante centre culturale, 

artistice, religioase şi economice ale ţării, oraş cu o bogată istorie, reflectată, în parte, de 

edificiile ridicate de-a lungul vremurilor, edificii care au rezistat până astăzi: avanpostul 

fortificat Barbacana, o capodoperă a ingineriei militare medievale,  Poarta Florian, Teatrul 

Juliusz Słowacki, construit după modelul Operei din Paris, Piaţa centrală cu celebra Hală a 

Ţesăturilor, Universitatea Jagello, prima universitate din Polonia, înfiinţată în 1364 de regele 
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Cazimir al III-lea, castelul şi catedrala Wawel, precum şi numerorase biserici şi catedrale. Un 

alt obiectiv deosebit de interesant  vizat prin proiect a fost Castelul Łańcut, situat în localitatea 

Łańcut, la aproximativ 20 de kilometri de Rzeszow.   

Activităţile mobilităţii din cadrul proiectului au fost diseminate la Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” din Gura Humorului. La atelierul vizual organizat au participat 

20 de cadre didactice din cele două şcoli participante. Au fost prezentate exemple concrete, noi 

tehnici şi metode însuşite pe perioada mobilităţii, studii de caz. S-au organizat exerciţii 

aplicative prin care s-au pus în practică cele învăţate, toate acestea,  având drept scop 

accentuarea în special a caracterului practic al întregii mobilităţi și transmiterea și celorlalți 

colegi din școală a strategiilor învățate în mobilitate.   

Proiectul a fost o reușită datorită faptului că ne-a oferit oportunitatea de a interacționa cu 

specialiști europeni în domeniul educației speciale, oportunitatea de a vedea modalități de 

abordare diferențită a metodelor /procedeelor și tehnicilor de lucru cu copiii cu cerințe 

educaționale speciale, mijloace de învățământ moderne folosite în activitatea de recuperare a 

elevilor cu dizabilități, materiale didactice peformante și de înaltă calitate, necesare în procesul 

de terapie/recuperare și nu în ultimul rând seninătatea, implicarea și performanța cadrelor 

didactice care lucrează cu acești copii. 

 

Bibliografie: 

C. Neamţu, A. Gherguţ (2000). Psihopedagogie Specială, Ed. Polirom, Iași 

A. Gherguţ (2005). Sinteze de psihopedagogie specială, E.D.P., Iași. 
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2.25. „Games – Pop The Balloon!” - proiect de parteneriat strategic 

ERAMUS+ 

 

Profesor psihopedagog Perșinaru Sorina Marinela, 

Profesor psihopedagog Ionescu Corina Rodica, 

Profesor itinerant și de sprijin Chiriac Ilona, 

Școala Gimnazială Specială Nr. 2, București, Sectorul 2 

 

Școala Gimnazială Specială Nr. 2, București, derulează, în calitate de partener, în 

perioada 1 noiembrie 2017 - 28 februarie 2020, proiectul de parteneriat strategic „GAme-based 

education or how to Make lEarning eaSier” – GAMES, din cadrul programului Erasmus+, 

finanțat de Comisia Europeană, acțiunea cheie 2, domeniul educație școlară (parteneriate numai 

între școli), cu nr. 2017-1-AT01-KA219-035048_6. 

Instituţia coordonatoare a proiectului este Bundeshandelsakademie din Laa an der Thaya, 

Austria, iar partenerii din proiect sunt: 2nd Gymnasium of  Xanthi, din Xanthi, Grecia, Alytaus 

Profesinio Rengimo Centras, din Alytus, Lituania, Școala Gimnazială Specială Nr. 2, din 

București, România și Ahmet Çuhadaroğlu Ortaokulu, din Istanbul, Turcia. 

Grupul ţintă cuprinde atât beneficiari direcți, cât și beneficiari indirecți – elevi, profesori, 

părinți, comunitatea locală. 

Obiectivele proiectului sunt: formarea elevilor și a cadrelor didactice în programarea de 

bază utilizând HTML5 și JavaScript, crearea de către elevi, cu ajutorul cadrelor didactice, a 

unor jocuri educaționale video, utilizând diferite programe și implementarea jocurilor 

educaționale în curriculumul școlar, în procesul de predare – învățare. 

Au fost planificate în cadrul mobilităților o reuniune transnațională de proiect, la finalul 

acestuia, în Istanbul, Turcia și cinci activități de învățare/predare/formare în Austria, Grecia, 

România și Lituania, o activitate de formare pentru profesori și patru activități de formare 

pentru elevi, având ca obiective însușirea cunoștințelor privind programarea de bază, 

gamificare, elementele constitutive ale unui joc video, etc. 

Rezultatele finale ale proiectului sunt: logo-ul proiectului, realizarea de interviuri și 

videoclipuri, chestionare, colțul Erasmus+  în fiecare instituție parteneră, jocuri video 

educaționale, pagina web a proiectului. Un ghid de bune practici va fi realizat și publicat la 

finalul proiectului. 
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În cadrul primei activități de formare, care a avut loc în 2017, la Bundeshandelsakademie 

din Laa an der Thaya, profesorii au fost formați în programarea de bază și anume în utilizarea 

programelor HTML5 și JavaScript. Elevii au participat la patru sesiuni de formare în utilizarea 

acestor programe și nu numai, în perioada mai 2018 - octombrie 2019. După a doua sesiune de 

formare, elevii, sub îndrumarea și cu sprijinul cadrelor didactice participante în proiect, au avut 

de realizat o pagină simplă de web a școlii lor, dar și un joc video educațional. Fiecare țară 

parteneră și-a ales tema jocului (în funcție de nevoile educaționale identificate), a fost realizat 

prototipul jocului (macheta) și design-ul jocului educațional. A fost prezentat primul draft 

elevilor și cadrelor didactice din școală, s-a centralizat feed-back-ul și au fost aduse îmbunătățiri 

jocului. În cadrul ultimei sesiuni de formare pentru elevi, fiecare țară participantă a prezentat 

jocurile video educaționale create și s-a analizat fiecare joc în parte în funcție de scopuri, 

obiective, avantaje, etc.  

Echipa de proiect a Școlii Gimnaziale Speciale Nr. 2 a creat jocul educațional intitulat 

„Pop the balloon!”. Desenele care apar în background-ul jocurilor (se schimbă în mod aleatoriu) 

sunt realizate de către elevii școlii participanți la proiect.  

   

 

 

 

 

 

 

„Pop the baloon!” poate fi un instrument educativ util pentru eleviii din învățământul 

special dar și pentru elevii din învățământul de masă care prezintă, sau nu, cerințe educaționale 

speciale. Obiectivul jocului video educațional este de a antrena competențele de matematică și 

fizică prin combinarea operațiilor matematice (adunare și scădere în concentrul 0-31, înmulțire 

și împărțire în concentrul 0-100) cu înțelegerea intuitivă a fenomenului de reflexie a luminii. În 

clasă sau acasă, elevii pot exersa adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea.  

Un exercițiu de adunare/scădere/înmulțire/împărțire este scris pe soare și baloane cu 

răspunsuri scrise pe ele zboară pe cer. Elevul trebuie să rezolve exercițiul și când are răspunsul 

corect, să găsească balonul care are scris pe el numărul care corespunde răaspunsului corect, 

trecând peste el raza de soare reflectată. Reflexia soarelui este conținutul educațional introdus 

în structura jocului, într-un mod ascuns. Folosiți săgețile din dreapta și din stânga elevul practic 

setează unghiul de reflectare al oglinzii pentru a proiecta raza de soare spre balon. Când lumina 
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trece peste un balon, culoarea balonului va începe să se estompeze. Decolorarea balonului 

înseamnă că grosimea acestuia devine mai subțire până când dispare. 

    

 

 

 

 

 

Dacă balonul dispare, înseamnă că răspunsul a fost corect și alte exerciții vor apărea scrise 

pe soare, iar baloane noi se vor ridica din partea de jos a ecranului. Dacă doar un balon dispare, 

iar celelalte rămân pe ecran, însemnă că răspunsul a fost greșit și trebuie găsit un alt răspuns 

care este scris pe baloanele rămase. Dacă se dorește schimbarea răspunsului, se schimbă cu 

ajutorul săgeților  direcția razei de soare. 

   

 

 

 

 

 

Pentru a juca jocul este nevoie de echipament de bază care ar trebui să fie disponibil în 

orice clasă. Rezoluția jocului este adaptabilă, prin urmare poate fi redată pe un computer, laptop 

sau o tablă interactivă. Poate fi jucat ca un joc cu un singur jucător sau poate fi folosit în clasă 

în diferite moduri creative. Intervalul de vârstă este de 7-14 ani pentru elevii din învățământul 

special și 5-9 pentru elevii neurotipici. 

Principalul lucru distractiv despre acest joc este desenul frumos și naiv al elevilor. 

Acest joc este dedicat copiilor cu deficiențe mintale, de aceea erorile sunt privite ca 

oportunități de îmbunătățire și ușurare a asimilării noilor concepte. Nu există indicatori de eșec, 

elevul este motivat să descopere răspunsul corect prin încercare și eroare. Ideea principală este 

că toată lumea ar trebui să reușească să termine un set de exerciții, fără a fi frustrat, trist sau 

descurajat, știind că frustrarea reduce implicația și motivația elevului. 

De asemenea, prin faptul că este privit ca un instrument al profesorului, creativitatea 

profesorului este provocată. Profesorul poate coordona activitatea și o poate face mai 

provocatoare și distractivă prin crearea de concursuri individuale sau de echipă și prin 
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adăugarea de limite de timp sau alte stimulente; cunoscând caracteristicile psihoindividuale ale 

„jucătorilor” pot preveni comportamente nedorite. 

Considerăm că utilizarea acestui joc video educațional are ca avantaje: stimularea 

motivației pentru învățare, creșterea concentrării atenției, formarea și dezvoltarea abilităților 

matematice. Prin utilizarea acestui joc, procesul de învățare este mai ușor, deoarece este utilizat 

un mediu bazat pe descoperire și concentrarea atenției elevului pentru rezolvarea problemelor 

concrete, fără a crea frustrare. 

În concluzie, s-a creat un joc simplu accesibil, cu grafică naivă colorată, care poate fi 

folosită în diferite situații de învățare. Profesorii sau părinții îl pot folosi ca instrument 

educațional și pot adăuga unele provocări suplimentare, cum ar fi limita de timp, munca în 

echipă etc. Ca perspectivă pentru viitor, ne propunem să dezvoltăm jocul pe mai multe niveluri, 

în care dificultatea crește treptat. 

Rezultatele activităților din proiect sunt postate pe pagina web a proiectului (www.edu-

games.eu), care va rămâne funcțională încă trei ani după finalizarea proiectului. 
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2.26. Proiect de parteneriat educational „Întinde mâna, prietene!” 

 

                                                                           Profesor învăţământ primar Badea Clara, 

Profesor itinerant Grigore Manuela, 

Profesor educație fizică Șontea Florin Eusebiu, 

Școala Gimnazială „Matei Basarab” Târgoviște, jud. Dâmbovița 

 

Motto:  

„Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă. Pentru copiii cu nevoi speciale trebuie să se 

asigure o viaţă demnă prin participarea lor la viaţa colectivităţii.” 

ARGUMENT 

„Nu merge înaintea mea pentru că s-ar putea să nu te pot urma. Nu merge în urma mea 

pentru că s-ar putea să nu te pot ghida. Mergi alături de mine şi fii prietenul meu.” 

Educaţia pentru democraţie este un proces de lungă durată, iar şcolarul cu nevoi soeciale 

este implicat în viaţa socială prin apartenenţa sa la diferite grupuri: familei, prieteni, colegi. 

Printre aceştia pot fi şi persoane cu deficienţe. Copiii cu nevoi speciale doresc compania celor 

apropiaţi de vârsta lor sau de vârstă mai mare, eu nevoie de acceptare, înţelegere, afecţiune. 

Acest parteneriat sprijină dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care să 

armonizeze relaţiile cu sine şi cu ceilalţi, cu mediul încojurător. Dorinţa noastră se îndreaptă 

spre a stabili noi şi reale punţi de comunicare între copil – copil – cadre didactice – bibliotecari. 

Considerăm că relaţia de prieteneie nu e numai o posibilitate, ci şi o necesitate. La această vârstă 

şcolarii cu nevoi speciale, indiferente de tipul şi gradul deficienţei, au nevoie să înveţe, să ia în 

considerare punctul de vedere al altor copii, să facă schimb de idei şi să înţeleagă mai bine 

experienţele prietenilor lor. 

 

SCOPUL PARTENERIATULUI:  

„Şcoala pentru toţi” reprezintă dezideratul maximei flexibilităţi şi toleranţe în ceea ce 

priveşte diferenţele fizice, socio-culturale, lingvistice şi psihologice existente între copii, scopul 

fiind acela de a le oferi tuturor posibilitatea de a învăţa în funcţie de ritmul, capacităţile şi 

nevoile proprii şi de a se exprima conformtrăsăturilor individuale de personalitate. Ideea care 

animă acest proiect este aceea că finalitatea fundamentală a sistemului naţional de învăţământ 

constă în a forma catăţeni care sunt membrii aceleiaşi societăţi şi care împărtăşesc valori 

comune. 
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Principiul normalizării presupune luarea în considerare nu doar a modului în care 

persoana cu handicap se adaptează la cerinţele vieţii sociale, dar, în acelaşi timp. şi felul în care 

comunitatea înţelege să se conformeze nevoilor şi posibilităţilor persoanei în dificultate. 

Implică nu numai includerea într-un mediu şcolar şi de viaţă cotidiană nediscriminativ, dar şi 

asigurarea unei multitudini de servicii care să reducă pe cât posibil starea de handicap, chiar 

dacă dificultăţile sau afecţiunile propriu-zise nu pot fi încă depăşite tehnic vorbind, în acest 

moment. 

Scopul proiectului este formarea unei atitudini corecte faţă de copiii deficienţi, nevoia de 

a-i iniţia pe şcolari în proiectrea unui comportament responsabil, tolerant. Nu e suficient să faci 

cunoscut copilului prin dezbateri, convorbiri, că trebuie să-l accepte semenul său şi să-i întindă 

o mână. Trăirile afective sunt cele care declanşează opţiunea şi prin acestea acţiunea.                 

Cheia succesului constă în deplasarea accentului de pe lămurirea verbală pe resortul afectiv, 

prin axercţiul moral. Pentru buna desfăşurare a acestui exerciţiu e nevoie de asigurarea unui 

cadru organizatoric firesc. 

OBIECTIVE  EDUCAŢIONALE: 

a. Privind copiii implicaţi în proiect 

- dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare între elevii şcolilor partenere; 

- însuşirea unor norme de comportament civilizat; 

- stabilirea relaţiilor de prietenie şi de întrajutorare cu ceilalţi copii; 

- formarea deprinderilor de lucru în echipă şi de cooperare; 

- dezvoltarea sentimentelor de prietenie cu toţi copiii, indiferent de condiţie materială şi 

socială; 

- influenţa dorinţei de a ocroti şi proteja copiii cu nevoi speciale; 

- crearea unei atmosfere de destindere şi voie bună; 

b. Privind cadrele didactice şi bibliotecarii 

- încurajarea cadrelor didactice şi bibliotecarii pentru a crea mediu educaţional care să 

favarizeze dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter; 

- promovarea unor metode si tehnici noi de lucru cu elevii; 

- realizarea unui management eficient la nivelul clasei, a grupei şi a unei comunicări 

optime. 

Forme de organizare: frontal, în perechi, pe echipe, grupuri de lucru. 

Resurse umane: 

- elevi  

- părinţii  
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- cadrele didactice paticipante 

- comunitatea  

Resurse materiale: 

calculator, imprimantă, dischete, CD-uri, copiator, coli mape, aparat foto, bloc de desen, 

carioce, desene ale copiilor,ecusoane, diplome. 

Resurse financiare: 

contribuţia cadrelor didactice şi a bibliotecarilor. 

Resurse proceduale: 

activităţi practice în echipă, dezbateri, lucrări individuale sau colective, drumeţii, 

activităţi sportive, vizite, vizionări filme (documentare), întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor 

publice. 

Parteneri: 

- Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița 

- Biblioteca Comunală Tătărani 

Durata proiectului: 2 ani școlari (2019-2020, 2020-2021) 

Programul Activităților 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

Modalitatea de 

realizare 

Termen Locul 

desfăşurării 

Responsabil 

1. ,, La început 

de drum” – 

întâlnire de 

lucru 

- stabilirea de comun 

acord a activităților 

desfășurate în cadrul 

proiectului și a 

programului de 

desfășurare a acestora 

Octombrie 

2019 

Șc. ,,Grigore 

Alexandrescu" 

Târgoviște 

 

Cadrele 

didactice 

implicate în 

proiect 

2. „Uite, vine 

Moş 

Crăciun!” 

-concurs 

- confectionarea unor 

podoabe de Craciun; 

-interpretarea unor 

colinde. 

Decembrie 

2019 

Școala ,,Matei 

Basarab” 

Târgoviște 

Părinţi 

Elevi 

Profesori 

 

3. ,,Mihai 

Eminescu – 

luceafărul 

poeziei 

românești” 

- jocuri de 

intercunoaștere 

- activitate în 

biblioteca școlii 

- ppt ,, Cine a fost 

Mihai Eminescu? ” 

- recitarea unor 

poezii de Mihai 

Eminescu 

- dramatizare 

,,Scrisoarea III” 

Ianuarie 

2020 

Biblioteca 

Județeană 

Dâmbovița / 

Biblioteca 

Comunală 

Tătărani 

Părinţi 

Elevi 

Profesori 

Bibliotecari 
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4. ,, Pentru tine, 

mamă 

dragă!” 

 

 

 

 

- activitate comună 

de confecţionare a 

unor mărţişoare din 

diverse materiale şi 

expunerea lor 

(organizarea unei 

expoziții) 

Martie 

 2020 

Școala ,,Matei 

Basarab” 

Târgoviște 

 

Elevi 

Profesori 

Părinţi 

5. ,,Ziua 

Europei” 

 

 

 

 

 

 

- vizionarea unui 

filmuleț cu Europa și 

țările acesteia; 

- confecționarea unor 

stegulețe; 

- ateliere de lucru 

(țările europene- 

tradiții, obiceiuri, 

alimente specifice 

etc.) 

Mai 

2020 

Școala 

Gimnaziala 

Tatarani 

Elevi 

Profesori 

Părinţi 

6. Evaluarea 

proiectului in 

anul scolar 

2019-2020 

-discuții 

-completarea unor 

chestionare 

Iunie 

2020  

Șc. ,, Matei 

Basarab” 

Târgoviște 

Cadrele 

didactice 

implicate în 

proiect 

7. „Lumea 

copiilor, 

lume de 

poveste” 

 

-  prezentarea unor 

personaje din poveşti 

, jocuri de rol; 

-vizionarea unor 

poveşti. 

Noiembrie 

2020 

Biblioteca 

Județeană 

Dâmbovița / 

Biblioteca 

Comunală 

Tătărani 

Elevi 

Profesori 

Părinţi 

8. „Lumea 

sărbătorilor 

de iarnă"  

 

- realizarea de 

felicitări și podoabe 

de pom; 

- vizionarea 

programului de 

Crăciun. 

Decembrie 

2020 

Șc. ,,Grigore 

Alexandrescu" 

Târgoviște 

Elevi 

Profesori 

Părinţi 

9. „E ziua ta, 

mămico!” 

 

- realizarea de 

felicitări pentru 

mame, schimb de 

modele; 

- vizionarea 

programelor artistice 

dedicate mamelor. 

Martie 

2021 

Șc. ,, Matei 

Basarab” 

Târgoviște 

Elevi 

Profesori 

Părinţi 

10. „Atelierul 

fanteziei” 

 

- confecționarea unor 

marionete 

reprezentând 

personaje din povești. 

Aprilie 

2021 

Școala 

Gimnaziala 

Tatarani” 

Elevi 

Profesori 

Părinţi 

11. 

 

 

,,Ziua 

prieteniei 

 

drumeție; 

-jocuri distractive în 

aer liber. 

Iunie  

2021 

Parcul 

Chindia 

 

Elevi 

Profesori 

Părinţi 

12. Evaluarea 

finala a 

proiectului  

-discuții 

-completarea unor 

chestionare 

Iunie 

2021 

Șc. ,,Matei 

Basarab” 

Târgoviște 

Cadrele 

didactice 
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implicate în 

proiect 

Elevi 

Părinţi 

 

Bibliografie:  

Bătrînu, E. (1980). Educaţia în familie, Bucureşti: Editura Politică. 

Cucoş, C. (coord.) (2009). Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade 

didactice, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Iaşi: Editura Polirom. 

Gutium I, Mămăligă M, Mumjiev G (2000).  Parteneriatul pas cu pas, Editura Fundaţia 

Internaţională pentru sisteme Electorale, Chişinău,  

Velea, Luciana şi colaboratorii (2006). Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate, 

Ghid pentru profesori şi elevi, Editura Agata. 

Vlăsceanu, Gheorghe coord., Neculau, Adrian  (2002). Şcoala la răscruce. Schimbare şi 

continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Iaşi, Editura 

Polirom. 
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2.27. Proiect educaţional ,,Arta prin ochi de copil” 

 

Profesor psihopedagog Mutaffof Melania, 

C.S.E.I. Sighetu Marmației, jud. Maramureș 

 

MOTTO: „Un prieten adevarat te prinde de mână şi îţi atinge inima.” 

                                                                                        (Gabriel Jose Garsia Marquez) 

 

                                                                                                              

 Şcoala de artă,,Gheorghe Chivu”, Sighetu-

Marmaţiei 

 Şcoala Gimnazială de Arte, Sighetu-Marmaţiei 

 C.S.E.I  Sighetu Marmației 

 

Argument 

De cele mai multe ori izolaţi de societate şi diferiţi 

prin natură şi capacităţi, copiii cu cerinţe educative speciale, sunt întocmai ca şi copiii tipici, 

capabili de iubire şi dăruire, sensibili la nevoile celor din jur. Prin proiectul educațional ,,Arta 

prin ochi de copil” ne-am propus să demonstrăm, dacă mai este nevoie, că şi aceşti copii atât 

de segregaţi, odată, se pot integra cu succes în societate. Proiectul îşi propune să stimuleze 

creativitatea elevilor şi să dezvolte relaţiile de colaborare între toţi elevii, indiferent de tipul şi 

gradul deficienţei. Totodată încercăm să tragem un semnal de alarmă privitor la incluziunea 

elevilor în societate şi în şcolile de masă. Şcoala incluzivă oferă tuturor elevilor şansa la 

educaţie, şansa la un viitor mai bun. 

Activităţiile derulate pe parcursul  a doi ani şcolari alături de elevii de la Şcoala 

Gimnazială de Arte, structura Sc. Dr. Mihalyi de Apsa şi elevii de la Şcoala de Artă ,,Gheorghe 

Chivu”, Sighetu-Marmaţiei, au contribuit atât la creşterea şi dezvoltarea noastră ca oameni cât 

şi la colaborarea între elevi crescând astfel gradul de coeziune a grupului.             

      Arta vine să şlefuiască, să potenţeze ceea ce educaţia crează prin utilizarea sa în scop 

terapetic şi didactic. 

 

Scopul proiectului 
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Implicarea copiilor şi adulţilor, a altor voluntari,a persoanelor izolate din punct de vedere 

social  prin activităţi desfăşurate în comun în cadrul unor 

proiecte ce vor fi realizate în echipă. 

Crearea unor relaţii de apropiere, prietenie şi sprijin 

reciproc. 

Implicarea copiilor cu CES în activităţi curente ale 

societăţii. 

 

Obiectivele urmărite  

- Dezvoltarea spiritului de echipă şi cooperare între membrii grupului. 

- Dezvoltarea simţului de compasiune şi a dorinţei de a-i ajuta pe ceilalţi. 

- Antrenarea copiilor de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Sighetu Marmaţiei  în 

activităţi artistice.  

- Dezvoltarea simţului estetic şi practic. 

 

Obiectivele specifice 

- Promovarea dialogului şi comunicării în rândul comunităţii locale, dezvoltarea cooperării 

şi colaborării între cadrele didactice din unităţile partenere ; 

- Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular; 

- Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de activităţi 

comune la care să participe elevii şi cadrele didactice din partea unităţilor partenere; 

- Cunoaşterea de către membrii comunităţii locale a activităţilor desfăşurate de  unităţile 

partenere; 

- Dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi respect; 

- Încurajarea elevilor de a-şi achiziţiona şi îmbunătăţii calităţile de iniţiativă prin 

participarea lor la proiecte comune; 

- Privirea celor cu dizabilităţi cu înţelegere şi simpatie. 

 

Grupul țintă 

Şcolari ai claselor primare si gimnaziale de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, 

Sighetu Marmaţiei  

Resursele: 

- Umane   

- profesori arte plastice 
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- profesori psihopedagogi 

- psihologi 

- şcolarii de la la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Sighetu Marmaţiei  

- elevii de la Şcoala de Artă ,,Gheorghe Chivu” Sighetu Marmaţiei 

- părinţi, bunici, voluntari 

Materiale 

- materiale reciclabile 

- hârtie colorată 

- culori, lipici 

- sticlă, lemn 

- fotografii 

- tempera, goaşe, culori acrilice 

- foiţă de aur 

- lac 

Temporale:  2 ani şcolari        

Locaţia:  

- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sighetu Marmaţiei  

- Şcoala de Artă ,,Gheorghe Chivu” Sighetu Marmaţiei 

Rezultate scontate 

- Proiectul se intenţionează a fi continuat mai mulţi ani şi lărgit la nivel local  

- Popularizarea la nivel local prin comisii metodice şi la nivel judeţean prin cercuri 

pedagogice; 

- Diplome pentru copii si cadrele didactice; 

- Mediatizare în presa locală şi TV; 

- Filme didactice şi albume; 

Monitorizare 

- Întocmirea tabelului nominal cuprinzând cadrele didactice şi şcolarii implicaţi; 

- Feed-back-ul oferit pe site-ul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă, Sighetu Marmaţiei  

- Album foto 

- Proces verbal /raport de activitate al acţiunilor desfăşurate; 

- Masă rotundă; 

- Vernisaje, 

Diseminarea proiectului 

- Postare pe site-ul şcolii; 
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- Prezenţa articolului acţiunii in ziarul electronice locale. 

Concluzii 

Este foarte important să respectăm aproapele nostru, aşa cum este el;  

Elevi, preşcolari şi voluntari vom reuşi împreună să schimbăm concepţii şi să-i integram 

în societate pe elevii cu CES; 

Cum să folosim materiale  pentru a realiza adevărate opere de artă; 

Cum să fim de folos societăţii. 

 

Planificarea activităţilor: 

- „Să ne cunoaştem” – activitate - joc 

- „Vine Moş Crăciun”- program artistic 

- ,,Naşterea Domnului Isus Hristos”- icoane pe sticlă 

- „Mărtişoare, mărţişoare” - expoziţie 

- „Sfintele sărbători de Paşti” - icoane pe sticlă -

vernisaj-expozitie 

- „Ştiu să pictez şi eu” 1 Iunie – ziua copilului -

activitate pe ateliere. 
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2.28. Proiect  educațional: International Day For Tolerance 

 

Profesor drd. Ana Maria Apostolie, 

Școala Gimnazială Găgești, loc. Bolotești, jud. Vrancea 

 

1. Argument: Elevul, inclusiv cel cu CES, în condiţiile vieţii şcolаre, nu trăieşte izolаt, 

ci într-un аngrenаj sociаl, viаţа sа аfectivă, аctivitаteа intelectuаlă şi, nu mаi puţin, ceа 

profesionаlă desfăşurându-se în interiorul şi în interdependenţă cu mediul socio-şcolаr 

înconjurător sаu în condiţiile dаte de аcestа. Relаţiile copilului cu grupurile sociаle în cаre se 

vа integrа de-а lungul existenţei sаle (în cаzul nostru, clаsа de elevi) vor exercitа o influenţă 

deosebită аtât аsuprа evoluţiei sаle, cа persoаnă în permаnentă devenire, cât şi аsuprа 

rаndаmentului аctivităţii desfăşurаte (în cаzul de fаţă, învăţаreа). 

Conflictul este o neînţelegere, o ciocnire de interese, un dezаcord, un аntаgonism, o ceаrtă 

violentă. Un conflict poаte fi cаuzаt de lipsа comunicării, de dezinformаre, de interpretаreа 

greşită а unor fаpte. Mаnifestările conflictuаle dintre elevi reprezintă ceа mаi răspândită formă 

de violenţă şcolаră. Urmările violenţei repetаte аsuprа copilului se pot mаnifestа în аdolescenţă 

prin tulburări psihice, precum: 

a. Instаbilitаte psiho-motorie – se poаte observа lа elevii cаre tulbură întregul proces 

educаtiv; vorbesc neîntrebаţi în timpul orelor, strigă, îşi derаnjeаză colegii în mod repetаt, cаută 

să-i аtrаgă de pаrteа lor, să-i influenţeze spre а chiuli de lа ore, să-i mаnipuleze conform 

propiilor dorinţe – nu аu consolidаte procesele psihice precum: аtenţiа, voinţа, putereа de 

concentrаre – sunt recаlcitrаnţi, negаtivişti, sensibili lа critici – deşi cа potenţiаl intelectuаl se 

аflă lа nivel mediu sаu chiаr peste mediu, rezultаtele lor şcolаre sunt slаbe. 

b. Tulburări аfectiv-motivаţionаl şi volitive – timiditаte excesivă – mаnifestаtă prin 

nesigurаnţă, teаmă, deprimаre, tensiune emoţionаlă crescută, ostilitаte fаţă de colegi şi аdulţi, 

retrаgere, însingurаre – lа mаnifestări şcolаre sunt lipsiţi de cаpаcitаte de înţelegere а unor 

rаţionаmente, аrgumentări, obosesc repede, аu consum energetic mаre dаtorită inаdаptării şi 

grаdului scăzut de rezistenţă lа frustrаre – аnxietаte şcolаră – se mаnifestă sub formа unui 

sentiment de teаmă аccentuаtă, аsociаtă cu nemulţumire, deprimаre, fricа de note rele şi eşec, 

ură şi ostilitаte fаţă de sаncţiuni, аutorităţi şcolаre, părinţi etc. 

c. Tulburări de comportаment şi conduită – se mаnifestă prin аcţiuni de dominаre, 

аgresivitаte, mânie, crize de violenţă, distrugere, limbаj vulgаr, sfidаreа аutorităţii cаdrelor 

didаctice şi аdulţilor. 
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Pentru cа în clаsă să nu existe conflicte, este necesаr cа elevii să fie tolerаnţi, să se 

înţeleаgă şi să se respecte unul pe аltul. Artа lucrului cu oаmenii, а optimizării relаţiilor 

interumаne presupune cа, аcel cаre doreşte să-şi însuşeаscă şi să promoveze cerinţele ei, să fie 

perceput de către cei din jurul său cа o persoаnă credibilă, demnă de încredere. 

Exemplul personаl este cаleа ceа mаi directă şi convingătoаre pentru а construi şi menţine 

relаţii interumаne pozitive. Exemplul se referă lа o gаmă prаctic infinită de аtitudini şi fаpte, 

de lа vestimentаţie lа mаnierа concretă de comportаre în аnumite situаţii, lа felul de rаportаre 

în relаţiile cu ceilаlţi oаmeni. Prin exemplul personаl, fiecаre dintre noi exercită ceа mаi mаre 

influenţă аsuprа аtitudinilor, convingerilor, sentimentelor şi comportаmentului celor din jur. 

Optimismul, bunа dispoziţie, depăşireа dificultăţilor, învăţаreа cu plăcere, sperаnţа şi 

entuziаsmul sunt fаctori cаre influenţeаză în bine şi rаporturile interpersonаle, conlucrаreа 

dintre oаmeni. După cum opusul аcestor stări-negаtivismul, pesimismul, neîncredereа în 

cаpаcităţile proprii şi а celorlаlţi, proаstа dispoziţie, nervozitаteа, iritаreа, nerăbdаreа, 

nemulţumireа perpetuă, lipsа de comunicаre etc. sunt elemente dizolvаnte, demotivаnte, cu 

impаct negаtiv în ceeа ce priveşte stаreа de spirit, morаlul şi coeziuneа, în cаlitаteа şi eficienţа 

relаţiilor interumаne. Cu аlte cuvinte, trebuie să constituim exemple, sub toаte аspectele, аtât lа 

şcoаlă, cât şi în fаmilie şi societаte, dаcă dorim să аvem rаporturi sănătoаse cu ceilаlţi semeni, 

în beneficiul аmbelor părţi. 

2. Scopul proiectului: Scopul аcestei аctivități l-а constituit аcumulаreа unui sistem de 

norme și vаlori privind formаreа аtitudinilor și comportаmentului tolerаnt cu elevii cu CES 

pentru un stil de viаță de cаlitаte. De аsemeneа, аctivitаteа аre drept scop îmbunătățireа 

cunoștințelor despre lumeа înconjurătoаre. Astfel, sunt folosite informаțiile dobândite pe 

pаrcursul аnilor școlаri аnteriori, dаr și din experiențele exterioаre școlii, despre necesitаteа 

аbordării problemelor sociаle legаte de violență și de lipsа de tolerаnță а celor din jur. 

3. Obiectivele proiectului:  

- Să defineаscă noţiuneа de tolerаnţă; 

- Să demonstreze respect de sine şi fаţă de ceilаlţi, inclusiv fаță de elevii cu CES; 

- Să identifice cаrаcteristicile cаre descriu comportаmentul tolerаnt; 

- Să lucreze în echipă în mod constructiv; 

- Să reаlizeze diferenţа între o persoаnă tolerаntă şi intolerаntă; 

- Să аnаlizeze şi să identifice diverse situаţii de tolerаnţă/intolerаnţă; 

- Să аibă respect şi încredere în sine şi în ceilаlţi; 

- Să аprecieze diversitаteа personаlităţii fiecăruiа dintre noi. 

4. Grup ţintă: Clаsа а VIII-а A. 
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5. Resurse:  

а)  Umаne: Un profesor coordonаtor și 12 de elevi; 

b) Mаteriаle: prezentаre Power Point, chestionаre, poster, lаptop, boxe. 

c) Temporаle: 1 oră: 15 noiembrie 2019. 

6. Cаtegoriа: Cultură generаlă. 

7. Tipul аctivitаții: Activitаte culturаlă. 

8. Pаrteneri implicаţi: elevii. 

9. Progrаmul аctivității:  

a. Activități de vizionаre а filmulețului My Friend Isаbelle - Teаching Tolerаnce, 

Empаthy аnd More și după o scurtă discuție pe bаzа аcestuiа, vizionаreа filmulețului 

Reimаgining Disаbility & Inclusive Educаtion | Jаn Wilson | TEDxUniversityofTulsа. 

b. Dezbаtere pe bаzа аcestuiа pentru înțelegereа necesității tolerаnței fаță de cei din jur și 

mаi аles а diferențelor dintre oаmeni și а importаnței аcestorа în аcceptаreа și integrаreа 

copiilor cu CES. 

10. Descriereа аctivităţii: Tolerаnțа reprezintă cheiа unei mаi bune comunicări și а unei 

orgаnizări sociаle mаi bune, cаre să fаciliteze integrаreа în societаte а tuturor. Activitаteа le 

propune elevilor să conștientizeze fаptul că o аtitudine tolerаntă implică аcceptаreа diferențelor 

individuаle existente între oаmeni. 

11. Rezultаte аşteptаte:   

- Atingereа obiectivelor propuse; 

- Deprindereа аctivităților creаtive și de debаte; 

- Dezvoltаreа cаpаcității de а а-și exprimа opiniile justificаt. 

12. Modаlităţi de evаluаre а аctivităţii: Lа nivelul clаsei, elevii se vor evаluа reciproc 

pentru а conștientizа importаnțа implicării în îmbunătățireа societății și pentru exprimаreа 

tolerаnței. 

 

Bibliogrаfie: 

http://humаnityheаling.net/2009/05/а-tаle-of-tolerаnce/, аccesаt lа dаtа de 14 noiembrie 

2019. 

https://www.un.org/en/events/tolerаncedаy/, аccesаt lа dаtа de 14 noiembrie 2019. 

https://nаtionаltodаy.com/internаtionаl-dаy-for-tolerаnce/, аccesаt lа dаtа de 14 

noiembrie 2019. 

https://www.youtube.com/wаtch?v=CtRY_1mZWWg, аccesаt lа dаtа de 14 noiembrie 

2019. 

http://humanityhealing.net/2009/05/a-tale-of-tolerance/
https://www.un.org/en/events/toleranceday/
https://nationaltoday.com/international-day-for-tolerance/
https://www.youtube.com/watch?v=CtRY_1mZWWg
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http://www.tolerаncedаy.org/, аccesаt lа dаtа de 14 noiembrie 2019. 

https://www.youtube.com/wаtch?time_continue=5&v=DаdqlRlNQ6M&feаture=emb_ti

tle, аccesаt lа dаtа de 14 noiembrie 2019. 

https://www.youtube.com/wаtch?v=wXcmWwSQGI4, аccesаt lа dаtа de 14 noiembrie 

2019. 

https://www.youtube.com/wаtch?v=cFtg2xub10E, аccesаt lа dаtа de 14 noiembrie 2019. 

https://www.youtube.com/wаtch?v=IZ9EY0cwmmY, аccesаt lа dаtа de 14 noiembrie 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toleranceday.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=DadqlRlNQ6M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=DadqlRlNQ6M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wXcmWwSQGI4
https://www.youtube.com/watch?v=cFtg2xub10E
https://www.youtube.com/watch?v=IZ9EY0cwmmY
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2.29. Împreună prin Europa 

 

Profesor învățământ primar Colpoș Mirela, 

Școala Gimnazială „Porumbescu” Comănești, jud. Bacău 

 

Opționalul interdisciplinar „Micul cetățean european” oferă elevilor de clasa a IV-a 

posibilitatea de a-și însuși noțiuni noi despre țările europene și capitalele lor, limbile vorbite în 

aceste țări, drapelele țărilor europene, literatura europeană pentru copii ș.a. Stimulează totodată 

exprimarea liberă, spiritul de echipă, afișarea unei atitudini degajate și pline de trăiri interioare. 

Elevii se întâlnesc cu operele unor autori care au scris despre Europa, dobândesc cunoștințe noi 

despre locuitorii continentului, pot lega prietenii cu alți copii europeni, memorează cântece și 

poezii despre și din Europa, desenează hărți și drapele, învață cum se spune „bună ziua” în alte 

limbi, etc. Combinație între joc și învațare, opționalul prezintă copiilor lumea europeană- o 

lume care se înnoiește fără oprire. 

În cadrul vizitei în școala noastră a partenerilor din țările participante în proiectul 

Comenius, am susținut o lecție demonstrativă la acest opțional și am folosit ca strategie 

didactică team-teachingul (predarea în echipă cu profesorul de limbă engleză), floarea de lotus 

ca metodă activă și turul galeriei ca metodă de evaluare a produselor activității. Lecția a început 

cu iniţierea unei discuţii despre „Uniunea Europeană”, state membre, monedă, imn, deviză, ş.a. 

Clasa a fost împărțită în 8 echipe a câte 3 elevi fiecare, pentru a realiza colaje cu aspecte 

importante din ţările participante în Proiectul Comeniu (Floarea de lotus). Din echipe au făcut 

parte și elevi din țările participante, veniți la noi în vizită. Fiecare „petală” a reprezentat o ţară 

din proiect (România, Italia, Grecia, Austria, Franţa, Germania, Polonia, Finlanda). Pe mijlocul 

florii era scrisă tema tratată: „Mai multe despre țările partenere în Comenius” (și traducerea în 

limba engleză: „More about our partner countries”). Fiecare echipă a primit câte un plic în care 

se găseau imagini , fotografii ce reprezintau aspecte reprezentative pentru ţara respectivă 

(steag,monedă, locuri de interes, port naţional, personalități, fenomene interesante , tradițiiş.a.). 

Aceste informaţii au fost culese din enciclopedii, de pe internet, din portofoliile elevilor. 

Repartizarea ţărilor la care au lucrat s-a făcut prin tragere la sorţi (elevii musafiri au lucrat la 

colajul cu informații despre țara lor). Pentru recunoaştere fiecare echipă avea pe bancă steagul 

ţării respective. Pe carton elevii au notat cu carioca capitala ţării la care lucrau. În timpul 

realizării colajului s-au audiat melodii reprezentative pentru fiecare țară participantă.  
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 Grupa Italiei a vorbit despre Roma,Columna lui Traian, Veneția, Napoli, Pompei (orașul 

ce afost ars și reconstruit), Insula Capri, Turnul din Pisa (care se înclină datorită condiției 

precare a solului), despre Carlo Collodi și Pinocchio, despre Leonardo Da Vinci și picturile 

sale. 

 Grupa Greciei ne-a spus despre Atena, Acropole, Meteora, Muntele Athos, Muntele 

Olimp Parthenonul, jocurile olimpice, ramura de măslin, simboluri ale acestei ţări. Au lipit 

imagini cu personalități importante ale culturii grecești: Sofocle, Aristotel, Herodot, Alexandru 

Macedon. Ne-au vorbit și despre vechea lor tradiție: spargerea farfuriilor la petreceri. 

Pentru petala Austriei a fost mai greu cu scrierea şi pronunţia cuvintelor: Viena, 

Innsbruck, Casa Hundertwasser (care iese în evidență prin dimensiunile inegale ale 

apartamentelor și o coloristică ciudată), Palatul Schonbrunn (reședința de vară a regilor austro-

ungari), Palatul Hofburg, Mozart, Strauss, Frantz Josef ş.a. 

Echipa Franţei ne-a aratat foarte multe locuri importante din Paris: Turnul Eiffel, muzeul 

Louvre, Palatul Versailles, catedrala Notre – Dame, Disneyland. Au făcut şi o călătorie 

imaginară pe Sena, ne-au amintit despre „Motanul incălțat”, despre delicioasele savarine. 

Echipa României a prezentat cu mare drag locurile frumoase din ţara noastră (Delta 

Dunării, munţii Făgăraş, Maramureșul), Castelul Peleș, Castelul Bran, mănăstirile din N. 

Moldovei, oameni de cultură importanţi (Eminescu, Creangă, Brâncuşi, Enescu)eroi (Ștefan cel 

Mare, Mihai Viteazul), tradiții (jocul ursului, urat, colindat), portul naţional. 

Petala Poloniei ne-a oferit noutăți despre: lagărul nazist de la Auschwitz, zlotul polonez, 

Catedrala Castelului Wawel din Cracovia, Cloth Hall, Frederic Chopin, Wladyslaw Nehrebecki 

(producătorul serialului de desene animate Lolek și Bolek), Marzanna (obicei ce marchează 

renașterea naturii: înecarea fecioarei de gheață). 

Echipa Germaniei ne-a spus despre Brandemburg Gate, emblema Berlinului, despre Frații 

Grimm, cunoscuți în toată lumea pentru colecția de basme publicată în două volume, care 

conține, printre multe altele, Albă ca Zăpada, Cenușăreasa, Hansel și Gretel, Scufița Roșie.Am 

aflat despre Beethoven, unul dintre cei mai mari compozitori din istoria muzicii. 

Informațiile oferite de copii despre Finlanda au stârnit curiozitatea, dar și admirația 

musafirilor.Un loc interesant în această țară este Laponia. Aici se află orașul lui Moș Crăciun- 

Rovaniemi, situat pe Cercul Polar. „Nopțile albe” reprezintă o vrajă a naturii nordice. 

Fenomenul cel mai încântător al nopților lungi de iarnă îl constituie aurorele polare. Din 

imaginile lipite pe petală am aflat și despre sauna finlandeză. 

După terminarea colajelor, fiecare echipă a desemnat câte doi elevi să prezinte lucrarea 

(unul a prezentat în limba română, celălalt în limba engleză). Au prezentat aspecte 
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reprezentative pentru fiecare ţară. S-a verificat dacă echipa a ştiut care este capitala ţării la care 

au lucrat. Fiecare elev a evaluat „petalele” realizate prin metoda „turul galeriei”: a pus câte un 

steguleţ al U.E. pe colajul care i s-a părut mai bine realizat şi prezentat. Nu a avut voie să pună 

steguleţ pe colajul realizat de echipa sa. A câştigă echipa ce a avut mai multe steguleţe. 

La final s-a prezentat expoziția cu souveniruri din țările partenere și s-a vizionat o 

prezentare în power-point cu imagini din România. 

 

Bibliografie: 

Peneș, Marcela, 2006, „Europa –prieteni fără frontieră”- Ed. Ana, Bucureşti 

Enciclopedii, 2008, „100 cele mai frumoase orașe ale lumii”- Ed. All, Bucureşti. 
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2.30. Noi suntem prieteni! 

 

Profesor Carcea Loredana-Nicoleta,  

Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani, jud. Botoşani 

 

Proiect realizat de elevii clasei a VII-a D în vederea înscrierii la Concursul „Fără 

ură, cu toleranță!” (derulat cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe internet 2017); 

inițiativă lansată de Organizația Salvați Copiii în cadrul programelor educaționale 

Drepturile Copilului și Ora de Net (www.oradenet.ro), susținute de MEN 

 

Coordonator: prof. diriginte Loredana-Nicoleta CARCEA  

Instituția: Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 

Rezumat proiect: 

 

 JUSTIFICARE: Proiectul își propune ca, prin activitățile desfășurate în cadrul 

acestuia, să se atragă atenția asupra fenomenului de bullying (care ia amploare) și să se combată 

discursul instigator la ură față de grupuri vulnerabile din societate. 

 ARGUMENT: În școlile din România, în mod repetat, 3 din 10 copii sunt excluși din 

grupul de colegi, tot 3 din 10 copii sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi, iar 1 

din 4 copii a fost umilit în fața colegilor, potrivit unui studiu național despre fenomenul de 

bullying, realizat de Organizația Salvați Copiii în 2016. 73% din copii au fost martorii unei 

situații de bullying în mediul școlar, 58% au asistat la situații de bullying în propria clasă, 46% 

în grupul de prieteni, iar 69% în mediul online. 

 SCOP: creșterea nivelului de informare cu privire la efectele pe care situațiile de 

bullying le au asupra tuturor celor implicați, fie că acestea au rolul de victimă, agresor sau 

martor. 

 OBIECTIVE:  

• Conștientizarea diverselor forme pe care le poate lua fenomenul de bullying și a 

impactului resimțit în fiecare dimensiune de dezvoltare psihologică; 

• Încurajarea exprimării opiniei despre acest fenomen și despre drepturile copilului; 

• Înțelegerea propriului rol în diminuarea fenomenului și deprinderea unei atitudini 

tolerante și constructive față de cei cu care intră în contact. 

 GRUP ŢINTĂ: 27 elevi (VII D); cel puțin 50 de persoane invitate; 

http://www.oradenet.ro/
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 DURATA: 7 fev.-24 martie 2017 

 CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DIN PROIECT: 

 

Nr. 

crt. 

Teme Nr. ore/ termene 

1. Tema Fără ură, cu toleranță – Dezbatere în 

cadrul orelor de dirigenție. Prezentări. Discuții. 

Studii de caz. 

4 ore de dirigenție  

2. Acțiune publică Noi suntem prieteni! – eveniment 

organizat în sala de festivități a școlii, cu 

invitați/public 

2 (16 martie 2017) 

3. Realizarea unui clip video Fără ură, cu toleranță  Până în 24 martie 2017 

 

RESURSE UMANE 

PERSOANE IMPLICATE: 

prof. Mihaela Costîn – director Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 

prof. Georgeta Oniciuc – consilier educativ Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 

prof. Irina Panainte – psiholog școlar 

COORDONATORUL PROIECTULUI: prof. diriginte Loredana Carcea 

 

DETALIERE  

Număr personal didactic implicat: 6 

Număr personal didactic auxiliar: 1 

Loc de desfășurare: sala de clasă (VII D), sala de festivități a școlii; 

Mediatizare: în presa locală, pe rețelele de socializare; 

Sustenabilitate: proiectul va constitui un punct de lansare a altor evenimente pe aceeași 

temă. 
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2.31. Împreună pentru o lume mai bună! 

 

Profesor pentru învățământ primar Matache Larisa, 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu”, Buzău, jud. Buzău 

 

Argument 

Socializarea nu este un proces mărginit și temporar, pentru că orice individ participă la 

viața socială și  trebuie să se adapteze permanent schimbărilor ce apar în societate, fiind tot 

timpul supus unor cerințe și provocări sociale. 

Şcoala, prin destinaţia şi rolul său, asigură cadrul adecvat în care se desfăşoară un 

complex de formare a elevilor, atât sub aspect instructiv, cât şi sub aspect educativ (etic, civic-

social, religios). Ea este un factor important care contribuie la dezvoltarea personalităţii umane, 

elevii putând să se adapteze mult mai ușor societății. 

Prin acest proiect dorim să dezvoltăm capacităţi de comunicare şi interrelaţionare între 

elevi, să arătăm copiilor că ei toţi, indiferent de religie sau rasă, doresc să se joace, să înveţe, să 

se bucure de tot ce-i înconjoară şi o pot face într-o relaţie de prietenie, de respect şi întrajutorare 

reciprocă, într-un climat de stabilitate şi de bună înţelegere. 

Urmând deviza ”Învățând împreună, copiii învață să trăiască împreună !”, tragem 

concluzia că școala constituie principala instanță de socializare a copilului. Astfel integrarea 

școlară reprezintă o particularitate a procesului de integrare socială a copiilor de altă religie , 

rasă, etnie, cu cerințe speciale de învățare, sau care provin din medii sociale defavorizate. Prin 

acest proiect se urmărește formarea unor conduite și atitudini pozitive menite să favorizeze 

integrarea acestor elevi în societatea românească, de asemenea  să îi învețe pe tineri  să  “ 

trăiască  unii cu alții”  în deplină armonie și echitate socială , să aprecieze și să valorizeze 

diferențele care există între ei .  

Scopul: 

Creșterea sensibilității tinerilor cu privire la problemele discriminării   și beneficiile 

diversității. 

Competențe  specifice: 

Cunoașterea de către elevi a drepturilor și responsabilităților pe care le au . 

Combaterea discriminării  pe motive de origine etnică , medicale, religie . 

Implicarea elevilor în acțiuni de voluntariat, caritabile  în sprijinul perosanelor care provin 

din grupuri  vulnerabile . 
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Formarea competențelor de comunicare , implicare activă , munca în echipă . 

Cultivarea imaginației, a simțului creativ , artistic  al elevilor, prin realizarea  lucrărilor 

artistice din cadrul proiectului.  

Durata: octombrie 2018- iunie 2019 

Locul: Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filipescu”, Buzău; în școlile partenere, Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă, Buzău. 

Echipa de proiect: 

Prof.înv.primar Matache  Larisa- coordonator proiect 

Prof.înv.primar Perțea Ion – coordonator   proiect 

Prof.înv.primar Neacșu  Alina 

Prof.înv.primar Nițoiu Felix 

Prof.înv.primar Voinea Constanța 

Prof.înv.preșcolar Dan  Anișoara 

Prof.înv.preșcolar Spătaru Gabriela 

Bibliotecar Boancă Silvica 

Părți implicate: 

Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filipescu”, Buzău 

Biblioteca  Liceului Tehnologic ”Dimitrie Filipescu”, Buzău 

Grădinița cu program prelungit nr.13, Iași 

G.P.P ”Bobocei din Micro III”, Buzău 

Școala Gimnazială nr. 7, Buzău 

Inspectoratul de Poliție Județean, Buzău 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Buzău 

OBLIGAȚIILE  PĂRȚILOR: 

Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filipescu”    

- coordonarea și derularea  activităților proiectului;    

- realizarea  unor  mape  documentare  cu  materiale  informative, fotografii, lucrări  ale      

- copiilor, care  să  ilustreze  finalitățiile  colaborării;  

- organizarea  unei expoziții concurs cu lucrările copiilor; 

- colaborarea  directă  cu  persoanele  implicate  din  partea  bibliotecii; 

- mediatizarea  proiectului  

Biblioteca            

- punerea  la  dispoziție  a  sălii  de  lectură  în  vederea  desfășurării   unor activități ale  

- proiectului; 
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- asigurarea  unui  necesar  de  materiale  în  funcție  de activități; 

- colaborarea  directă  cu  persoanele  implicate  din  partea  școlii;  

Partenerii: 

- popularizarea proiectului în cadrul instituției 

- respectarea graficului activităților desfășurate în cadrul proiectului 

Grup țintă:  

Beneficiari direcți –  preșcolarii și școlarii ciclului primar  ai Liceului Tehnologic 

”Dimitrie Filipescu”, Buzău, dar și ai instituțiilor partenere.          

 Beneficiari indirecți – comunitatea  educațională  și  locală. 

RESURSELE  PROIECTULUI: 

Resurse umane:  

preșcolarii și școlarii ciclului primar  ai Liceului Tehnologic ”Dimitrie Filipescu”, Buzău, 

dar și ai instituțiilor partenere.          

părinții  elevilor; 

cadrele didactice  implicate. 

Resurse materiale:  

- Materiale: afiș, pliante, coli xerox, markere, planșe didactice, cartoane colorate, lipici, 

foarfeci,aparat de fotografiat 

- Asigurarea materialelor necesare - familiile copiilor 

- Temporale: octombrie   2018 – iunie  2019 

EVALUAREA  PROIECTULUI: 

- Autoevaluare/ interevaluare; 

- Expozitie cu  lucrările copiilor; 

- Album cu fotografii din timpul desfășurării activităților cuprinse în proiect; 

- Realizarea unui portofoliu al activităţii, incluzând procese verbale, fotografii, filmuleţe, 

expoziţie, prezentări PPT 

DISEMINAREA  PROIECTULUI: 

Mediatizarea proiectului se va realiza prin prezentarea activităţilor în cadrul comisiilor 

metodice (învăţământ preşcolar și primar, „Limbă şi comunicare”„Om şi societate”), în 

şedinţele cu părinţii . Diseminarea rezultatelor se va realiza în cadrul sedinţelor Consiliului 

profesoral, în cadrul şedinţelor cu părinţii.  

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR  

Activitatea nr.1: 

„Împreună pentru un viitor mai bun!” 
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- Întâlnirea cadrelor didactice, stabilirea titlului proiectului şi a activităţilor ce se vor 

desfăşura în fiecare lună şi stabilirea sarcinilor de lucru. 

Competențe: 

Cunoașterea de către elevi a drepturilor și responsabilităților pe care le au . 

Locul  și durata: Liceul  Tehnologic ”Dimitrie Filipescu”, Buzău ; Octombrie 2018 

Responsabil: prof.înv.primar, Matache Larisa,  

 

Activitatea nr. 2:  

„Învățăm să trăim în diversitate!” 

Activitatea constă în elaborarea unui afiș al proiectului, dar și a unor flyere prin care  să  

promovăm proiectul în școală, dar și în rândul părinților. 

Competențe: 

Cunoașterea de către elevi a drepturilor și responsabilităților pe care le au .  

Combaterea discriminării  pe motive de origine etnica , medical, religie . 

Formarea competențelor de comunicare , implicare activă , 

Locul  și durata: Liceul  Tehnologic ”Dimitrie Filipescu”, Buzău ; Noiembrie 2018 

Responsabili: echipa de proiect 

 

Activitatea nr.3:  

„Magia Crăciunului”- Expoziție-concurs de arte plastice 

Competențe: 

Cunoașterea de către elevi a drepturilor și responsabilităților pe care le au.  

Combaterea discriminării  pe motive de origine etnică , medicală, religie. 

Formarea competențelor de comunicare, implicare activă, 

Locul  și durata: Liceul  Tehnologic ”Dimitrie Filipescu”, Buzău; Grădinițele și școlile 

partenere; Decembrie 2018 

Responsabili: Echipa de proiect 

Coordonatorii  de proiect ai grădinițelor și școlilor partenere. 

 

Activitatea nr.4:  

„Urmăm un model, suntem un model!”; 

Se va organiza o întâlnire între elevi, părinți și se va ține o activitate  de consiliere și 

orientare. Se va citi o poveste terapeutică, după care se vor realiza discuții legate de mesajul 

textului citit. 
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Se va derula jocul „Cuvinte care înfloresc inimi!”- elevii vor  fi identifica din diferite 

situații cuvintele care le formează o imagine de sine pozitivă- prietenie, sinceritate, respect etc. 

Competențe: Combaterea discriminării  pe motive de origine etnica , medical, religie . 

Formarea competențelor de comunicare , implicare activă , munca în echipă . 

Locul  și durata : Februarie 2019 

Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filipescu”, Buzău 

Resposabil : Prof.înv.primar,Matache  Larisa 

 

 Activitatea nr.5: 

„Școală fără discriminare!” 

Activitatea are ca scop prevenirea actelor de violență provenită din discriminarea rasială, 

etnică, materială etc. Reprezentantul Inspectoratului Județean de Poliție, Buzău va veni să le 

vorească despre consecințele legale ale faptelor de violență.Se vor derula  și alte activități cum 

ar fi ”Mesaje călătoare”, Curcubeul prieteniei” menite să deternime dezvoltarea unor sentimente 

de colegialitate, prietenie, prevenindu-se astfel actele de violență școlară. 

Competențe: Cunoașterea de către elevi a drepturilor și responsabilităților pe care le au. 

Combaterea discriminării  pe motive de origine etnica, medical, religie. 

Cultivarea imaginației, a simtului creativ, artistic  al elevilor, prin realizarea  lucrărilor 

artistice din cadrul proiectului.  

Locul  și durata: Martie 2019 

Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filipescu”, Buzău 

Resposabil: echipa de proiect și reprezentantul IPJ, Buzău 

 

Activitatea nr.6:  

„Să fii mai darnic, să fii mai bun!” 

Se demarează o campanie de donație de obiecte vestimentare, jucării, dulciuri ce vor fi 

donate copiilor din Centrul de plasament.Şcolile partenere din celelalte judeţe trimit către şcoala 

iniţiatoare colete cu hăinuţe şi jucării. 

Locul  și durata: Aprilie 2019 

Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filipescu”, Buzău și CȘEI, Buzău 

Resposabili: echipa de proiect. 
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2.32. Importanța parteneriatului cu agenții economici în procesul 

instructiv-educativ la modulul marketing 

 

Profesor Oprescu Eugenia, 

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede, jud. Teleorman 

 

Pentru o mai bună corelație dintre oferta şi cererea pe piața muncii (corelarea rețelei 

şcolare, structurată pe filiere, profiluri, specializări şi calificări profesionale în funcție de 

nevoile educaționale locale şi naționale) , este foarte important parteneriatul școală-agenți 

economici,  pentru a asigura integrarea socială prin diferențiere a absolvenților, în funcție de 

competențe şi opțiuni, transmiterea unor valori precum responsabilitatea, respectul pentru 

muncă şi valorile produse de către aceasta, etc.. 

La nivel liceal activitățile pot fi desfășurate activități de practică de specializare în 

anumite domenii economice conform cu specializarea oferită de către şcoală. 

În art art. 32 al Legii educației naționale se prevede modalitatea în care pot fi organizate 

stagiile de practică: „stagiile de pregătire practică de pe parcursul filierei tehnologice sau 

vocaționale se pot organiza la nivelul unității de învățământ și/sau la operatorii economici ori 

instituțiile publice cu care unitatea de învățământ are încheiate contracte pentru pregătire 

practică”. 

Tot în acest articol se arată că „Operatorii economici care asigură, pe bază de contract cu 

unitățile de învățământ, burse de școlarizare, stagii de pregătire practică a elevilor, dotarea 

spațiilor de pregătire practică sau locuri de muncă pentru absolvenți pot beneficia de facilități 

fiscale, potrivit prevederilor legale.” 

Art. 61 arată modul în care operatorii economici pot colabora cu şcolile pentru a contribui 

la constituirea unor clase de elevi din cadrul unităților de învățământ - „în cadrul sistemului 

național de învățământ preuniversitar de stat se pot înființa și pot funcționa, conform legii, 

unități de învățământ cu clase constituite pe bază de contracte de parteneriat între unități de 

învățământ de stat și particulare acreditate, între acestea și operatori economici, precum și între 

instituții din țară și străinătate, pe baza unor acorduri interguvernamentale.” 

Alte forme de parteneriat școală- agenți economici 

- susținerea financiară a şcolilor de către agenții economici: prin acordarea de sponsorizări 

către acestea (în bani sau natură – mobilier, echipamente, reparații, etc.); 
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- sprijin acordat cadrelor didactice pentru a urma diverse stagii de pregătire, participarea 

la conferințe şi seminarii profesionale ale acestora; 

- punerea la dispoziția şcolilor a echipamentelor şi laboratoarelor agenților economici 

pentru activități practice, etc.. 

În noua Lege a educației se prevede că „Învățământul poate să fie finanțat și direct de 

către operatori economici, precum și de alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii prin: 

burse, credite de studii, taxe, donații, sponsorizări, surse proprii și alte surse legale” (art. 9). 

O practică controversată este aceea de a  oferi elevilor  produse furnizate de agenții 

economici în scop comercial, oferirea gratis anumite produse pentru ca apoi elevii să devină 

consumatori. O astfel de inițiativă, din partea unor furnizori de produse fast-food a generat 

critici dure din partea părinților ceea ce a condus la dezbateri parlamentare pentru adoptarea 

unei prevederi legislative prin care se interzice vânzarea produselor fast-food şi a celor cu risc 

crescut de obezitate în rândul consumatorilor, în şcoli şi în apropierea acestora. Alte forme 

mascate de publicitate adoptate de diverşi agenți economici poate îmbrăca forma unor 

concursuri, atractive pentru copii (Ex. Campaniile desfăşurate de Hiper-market-uri cu ocazia 

sărbătorilor de Paşti şi Crăciun) prin care se promit premii celor participanți la concurs. 

O altă practică este aceea în care marile firme încurajează împlicarea socială a angajaților 

proprii care sunt încurajați să contribuie cu resurse financiare la programe sociale (burse pentru 

copiii din familii sărace, ajutor material pentru persoanele defavorizate social, sponsorizarea 

unor activități culturale, etc.) prin dublarea contribuției financiare a angajaților de către 

companie. 

Condiții ale colaborării: 

- stabilirea priorităților pe care şcoala doreşte să le acopere prin intermediul 

parteneriatului; 

- identificarea agenților economici cu valoare de parteneri potențiali ai şcolii; 

- negocierea finalităților comune care pot sta la baza parteneriatului; 

- clarificarea condițiilor concrete pentru derularea efectivă a parteneriatului; 

- conceperea şi valorificarea unor activități/proiecte în regim de parteneriat; 

- identificarea categoriilor de parteneri, pe care şcoala îi poate găsi în rândul agenților 

economici; 

- identificarea căilor prin care agenții economici pot fi atraşi în parteneriat; 

- găsirea modalităților concrete de colaborare cu agenții economici; 

- identificarea setului de valori comune, ale şcolii şi ale agenților economici care pot 

contribui la un bun parteneriat şcoală – comunitate; 
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- cultivarea unei atitudini pro-şcoală în comunitate şi creşterea responsabilității sociale 

ale agenților economici. 

Modulul, „Marketing”, componentă a ofertei educaționale (curriculare) pentru calificări 

profesionale din domeniul de pregătire profesională Economic, face parte din cultura de 

specialitate și pregătirea practică săptămânală, aferente clasei a XI-a, învățământ liceal- filiera 

tehnologică.  

Modulul „Marketing” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice moment al 

procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se desfăşura 

în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea de 

învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.  

Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea 

de învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor 

învăţării. 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de 

învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui 

elev, inclusiv adaptate la elevii cu CES. 
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Tăiculescu Camelia – „Managementul parteneriatului şcoală – comunitate” în 

Managementul grupului educat, Editura ASE, Bucureşti, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 425  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

2.33. Promovarea dimensiunii europene a educaţiei 

 

Profesor Ene Carmen-Monica, 

Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” Bucureşti, sector 5 

 

Calitatea educației este dată de o transformare inovatoare, căutându-se în permanență o 

diversificare a funcțiilor școlii în scopul dezvoltării acesteia ca centru de resurse pentru elevi și 

părinți, dar și pentru ceilalți membri ai comunității.  

Dimensiunea europeană a educației reprezintă reflectarea unei realități care exercită 

presiuni, determinându-ne să întreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe elevi să găsească 

modalități de răspuns la provocări.  

Ritmul și dinamismul dezvoltării poate izvorî din educație. Aceasta având mijloacele și 

forța de a instrui și educa  generații mobile și active. Este vorba aici de generaţii bine înzestrate 

din punct de vedere intelectual, capabile să depășească inerția unui mediu social refractar, în 

care se resimt încă note accentuate de prejudecată și discriminare. 

Proiectele şcolare au ca scop îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene 

în educație, încurajarea învățării și a cooperării între școli, promovarea conștiinței interculturale 

și a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale. Aceste 

proiecte sunt promovate și susținute. Ele se derulează în învățământul preuniversitar cu 

precădere și  implică un număr mare de persoane: elevi, părinti, toate categoriile de personal 

didactic, precum și comunitatea locală, asociații non guvernamentale etc.   

Voi ilustra câteva activități desfășurate în ultimul an în cadrul unui proiect ecologic 

“România şi Europa – salvează planeta”, în care ne-am propus să dezvoltăm conștiința copiilor 

cu privire la natură și mediu, într-o Europă cu intenții declarate de globalizare a acțiunilor de 

protejare a mediului înconjurător .  

Activitățile propuse au dus la transmiterea de informații cu caracter interdisciplinar cu 

privire la elemente de geografie locală și europeană, ecosisteme ale unor regiuni, biodiversitatea 

specifică zonelor în care se află unităţile şcolare  implicate în proiect.  

Participarea la aceste activități a presupus pe lângă dorința de implicare şi abilități de 

utilizare a computerului şi a altor categorii de aparaturi ,acest lucru impunând un proces 

constant de perfecționare a abilităților cadrelor didactice pentru realizarea prezentărilor ,dar şi 

tehnici de lucru variate în realizarea unor activităţi practice .  
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Dintre cele mai sugestive activități la care am participat în decursul derulării proiectului, 

se numără: Simpozionul orgnizat la nivel de unitate , eveniment la care au participat pe lângă 

un număr mare de elevi, părinți,  profesori - și 18 invitați din unităţi partenere; realizarea unei 

cărți de colorat „Salvaţi planeta albastră”; organizarea unor drumeții cu scopul de a studia 

diferite  ecosisteme,elevii adunând informaţii pentru realizarea  unui CD și  a portofoliului 

proiectului; organizarea unei competiții practic aplicative „Descoperim Europa”; participarea 

elevilor la concursul cu tematica integrării României în UE; prezentarea unor serbări a tradițiilor 

și obiceiurilor naționale specifice; conceperea și realizarea revistei “România în Europa”și 

multe altele.  Tehnologia informațională a fost utilizată în toate etapele derulării proiectului, 

cadrele didactice și elevii au folosit computerul pentru a stoca, organiza, procesa, prezenta și 

comunica informații referitoare la stadiul realizării temelor comune stabilite.S-a folosit 

deasemenea cameră foto digitală, videoproiectorul, aparatul de filmat, CD-player-ul, elemente 

ce au devenit mijloace folosite în mod frecvent, elevii fiind încurajați să își dezvolte abilități 

legate de modul de exploatare a noilor descoperiri tehnologice.   

Tematica generoasă a proiectului a dus la realizarea unor produse finale de calitate, având 

o aplicabilitate largă.Am reuşit să stârnim astfel interesul educațional al elevilor, dezvoltându-

le astfel inițiativa și creând premisele formării unei personalități lipsite de complexe sociale, cu 

o atitudine de respect față de valorile europene.  

Pentru evaluarea gradului de implementare și pentru a evidenția eficacitatea demersurilor 

noastre, am folosit de la chestionare aplicate elevilor, la discuții cu colegii pentru a împărtăși 

experiențe și impresii referitoare la utilitatea produselor finale realizate. Portofoliul elevilor a 

fost un instrument de evaluare complex. Ei au fost motivați, au dobândit respectul celorlalți și 

și-au sporit implicit încrederea și stima de sine. Părinții copiilor au fost mulțumiți în special 

de  faptul că acest proiect a încurajat protejarea naturii , idntificarea României ca ţară europeană 

și au fost încântați că multe teme ale proiectului au promovat toleranța.  

Acest proiect a fost un real succes ce s-a datorat într-o măsură semnificativă și acțiunilor 

de conștientizare publică, diseminarea activităților fiind popularizate cu sprijinul mijloacelor 

de comunicare locală şi națională publicând articole și imagini ilustrative referitoare la proiect, 

dar și prin intermediul unor site-uri cum ar fi facebook. Comunitatea locală a premiat rezultatele 

obținute și a apreciat public efortul de introducere a dimensiunii europene în școală prin 

implicarea în acest proiect. Comunitatea locală a considerat că acest proiect este un câştig imens 

pentru elevii unităţii noatre şcolare, ca viitori cetăţeni ai oraşului, ai României şi implicit ai 

Europei.  
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Ne propunem să continuăm acest demers şi în anii următori cu activităţi complexe care 

să implice o mai mare colaborare cu alte unităţi din ţară dar şi din afara graniţelor. 
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2.34. Parteneriatul educațional grădiniță – familie – comunitate 

 

Profesor Gugiu Viorica, 

Grădiniţa Nr. 35, Bucureşti, sector 5 

 

,,Grădinița este o etapă în cadrul programelor de dezvoltare care are în vedere experiența 

deja acumulată de copil în mediul familial. De aceea, intervenția educativă din grădiniță trebuie 

constituită în parteneriat educativ cu familia,, 

Grădinița e o treaptă superioară în dezvoltarea personalității copilului, iar familia trebuie 

să deschidă poarta bucuriei de a merge la grădiniță, apoi la școală, copiilor pe care-i au. Sunt 

adesea situațiile în care se manifestă respingere față de școală, atitudini negative ale copilului 

față de școală, instabilitate relațională. 

Multe dintre aceste manifestări sunt cauzate de influențele mediului de proveniență 

(parinți, bunici, frați mai mari). În familie nu este destul de bine pregatit terenul psihologic 

pentru grădiniță și școală. Unii părinți recurg la a-i ameninta pe copii cu școala (“las’ ca mergi 

tu la școală ... vezi tu acolo!“) Astfel apare încă de la început sentimental de respingere.Cei 

șapte ani de acasă constituie și primul model social cu o mare influență asupra copiilor privind 

modul lor de relaționare, comportare și de integrare școlară. Stategiile educative la care se face 

apel în familie determină în mare masură rezultatele școlare ale copiilor și comportamentul lor 

sociomoral. 

Comportamentul educativ al părinților, chiar dacă e bine intenționat, poate avea efecte 

negative asupra copiilor. Sunt părinți supraprotectori care consideră că școala are o serie de 

cerințe educative ce depășesc posibilitățile copiilor sau copiii lor fie sunt de o inteligență rară, 

fie neajutorați, plăpânzi, fragili și trebuie menejați. Aceasta neconcordanță de cerințe între 

familie și școală  poate determina o atitudine necorespunzătoare a copilului față de școală.  

Pe de alta parte, mediul școlar se caracterizează prin o anumită neutralitate afectivă. 

Învățătorul e mai puțin tolerant decât mama, bunica sau chiar educatoarea, e mai autoritar, cere 

respectarea a mai multor reguli. Câmpul relațional se amplifică în școală; relațiile cu ceilalți 

copii se bazează pe reciprocitate și egalitate. Statutul de elev impune noi îndatoriri. În cazul 

unui copil răsfățat, aceasta schimbare de situație poate fi cu greu acceptată. 

În vederea creerii condiţiilor optime pentru integrarea copiilor este necesar ca şcoala, 

familia şi comunitatea să preia responsabilitatea diferitelor atribuţii pe parcursul stadiilor de 

dezvoltare ale copiilor. O cooperare bazată pe încredere asigură integrarea lor socială. Rolul 
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părinţilor ca experţi ar trebui recunoscut şi utilizat. Comunitatea poate reprezenta o legătură 

foarte importantă în acordarea sprijinului între şcoală şi familie. Resursele pot fi utilizate mult 

mai eficient în cadrul unei cooperări bazate pe încredere. 

Şcoala trebuie să aibă contacte cu toate instituţiile sociale interesate direct sau tangenţial 

de domeniul educaţiei copilului de vârstă şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi 

colaborare. Ea contribuie la transmiterea moştenirii culturale şi facilitează învăţarea individuală 

şi colectivă . 

Totodată şcoala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, 

elaborarea şi luarea deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi 

permite unui număr mare de oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor care îi 

privesc. Personalitatea educatorului este ”izvorul şi reglatorul” actului educativ. Educatorul va 

trebui, apreciază Spencer, să–şi arate pe faţă cu vorba şi cu fapta, mâhnirea şi indignarea pentru 

abateri, bucuria şi satisfacţia în caz de bună purtare. Elevul să nu fie  însă lipsit de dragoste, de 

afecţiune. 

În cadrul abordărilor contemporane ale fenomului educaţional se impune tot mai mult 

implicarea cadrelor didactice în relaţii de cooperare cu părinţii copiilor şi cu alţi factori sociali 

interesaţi de educaţie. Rolul cadrelor didactice nu se reduce doar la educaţia la catedră sau în 

clasă, ci presupune o activitate de acest gen în fiecare relaţie cu elevii şi familiile acestora, 

desfăşurând o muncă de dezvoltare, de conducere şi de îndrumare. O relaţie eficientă cadru 

didactic – părinte presupune, printre altele, o ascultare activă, implicarea familiei în acţiunile 

extraşcolare ale copilului, cultivarea şi practicarea toleranţei faţă de un punct de vedere diferit. 

Comunitatea este cea care oferă mediul prielnic pentru desfăşurarea unor activităţi 

comune: vizite la muzee, evenimente culturale, monumente, expoziţii;vizionarea de filme, 

spectacole;excursii şi vizite organizate în oraş sau în afara oraşului pe obiective 

educaționale;însoţirea elevilor la concursuri şcolare, festivaluri artistice, evenimente educative; 

simpozioane, seminarii, conferințe, având ca temă relaţiile şcoală – familie – comunitate.  

Valoarea educaţiei creşte într-o lume în care schimbările s-au accelerat simţitor, într-o 

societate a opţiunilor individuale şi sociale multiple, marcată de o multitudine de tranziţii, de 

naturi diferite. Educaţia este somată să răspundă provocărilor unei lumi a societăţilor şi 

indivizilor în derută, o lume în care s-au pierdut şi se pierd repere, sisteme de referinţă, iar 

sistemele etice se află în criză. Ea trebuie să construiască drumuri noi pentru speranţă, prin 

formarea unor cadre cât mai flexibile, a unor capacităţi şi comportamente capabile să facă faţă 

schimbării permanente şi să adapteze elevul la incertitudine şi complexitate. Şcoala este 
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chemată să contribuie decisiv la reconstrucţia spirituală, la redefinirea unor noi sisteme de 

valori. 

În prezent România cunoaşte o încercare de redefinire a rolului social al educaţiei, în 

contextul unui ”parteneriat pentru educaţie”, un dialog deschis, lucid, responsabil, între toţi 

factorii educaţionali (şcoală, familie, comunitate locală). Şcoala se deschide spre mediul 

comunitar şi se fac propuneri de realizare a osmozei şcoală - comunitate (şcoala în comunitate 

şi comunitatea în şcoală ), în perspectiva înţelegerii şcolii ca un centru complex de învăţare la 

îndemâna tuturor, tineri şi mai puţin tineri.  

În concluzie, pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca aceștia să fie 

priviţi ca participanţi activi care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor 

lor.Munca în parteneriat este şi în avantajul copilului şi în interesul acestuia, deoarece permite 

o organizare mai bună a întregului demers educativ-recuperator, colaborarea şi comunicarea 

permanentă între partenerii adulţi constituie un model de comportament şi pentru copii.  
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2.35. Avantajele tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul învăţării 

pentru copiii cu CES 

 

Profesor educator Udrea Constantinescu Narcisa Mihaela,  

Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina”, Craiova, jud. Dolj 

 

Folosirea TIC nu este un scop în sine, ci şi un mijloc de a rezolva anumite cerinţe prin 

care elevii reuşesc să exploreze idei, să dobândească anumite abilităţi, procesul de învăţare 

devenind din ce în ce mai personalizat, individualizat şi eficient. În procesul de învăţare sunt 

remarcate o serie de avantaje ale sistemului TIC pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: 

1. Promovarea accesului fizic al persoanelor cu dizabilităţi 

TIC poate acţiona pentru a transforma cea mai mică mişcare într-un răspuns la unele 

solicitări de învăţare, oferă un acces real la o calitate mult îmbunătăţită a vieţii persoanelor cu 

dizabilităţi. 

2. Creşterea motivaţiei în procesul învăţării 

TIC influenţează motivaţia unui copil şi abilitatea acestuia de a pune în practică 

cunoştinţele însuşite, până la formarea şi consolidarea unor deprinderi, abilităţi de lucru. TIC 

motivează elevii să exploreze arii ale curriculum-ului de interes scăzut, dar prin modul de 

prezentare devine suficient de flexibil pentru a dezvolta interesele elevilor să fie încadrate într-

un plan acţional bine definit. Acest avantaj este folosit pentru a dezvolta motivaţiile copilului 

pentru folosirea computerului în cadrul secţiunilor TIC. Prin implicarea nemijlocită a 

programelor informatice în acţiuni, se declanşează valenţe motivaţionale ce înlătură lipsa de 

interes, plictiseala copilului prin oferirea permanentă a noi modalităţi şi informaţii de lucru. 

3. Facilitarea colaborării  şi lucrului în echipă 

În activitatea de învăţare se pot realiza unele teme din cadrul programelor alternative în 

care rezovarea temelor se efectuează pe grupe, prin acest mod se stimulează spititul de echipă 

şi se valorifică potenţialul creator al fiecărui membru al echipei. TIC poate încuraja şi dezvolta 

colaborarea în clasă, multe programe fiind folosite pentru a stimula elevii să lucreze în echipă. 

Această colaborare va deveni esenţială şi necesară dacă rezolvarea sarcinilor de lucru se 

finalizează cu succes. 

4. Asumarea responsabilităţii privind învăţarea şi evaluarea 

Sub îndrumarea şi supravegherea profesorilor, computerul reuşeşte să fie folosit de către 

copii, ca mijloc de învăţare complexă cu efect direct asupra nivelului şi ritmului în care se 
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realizează activitatea. La sfârşitul unei activităţi un elev cunoaşte cum şi când să folosească una 

sau mai multe taste pentru a realiza o sarcină de lucru, scurtând timpul aferent desfăşurării 

acesteia. De asemenea, la finalul activităţii, elevul foloseşte computerul pentru a-şi evalua 

propria performanţă şi nivelul realizări sarcinilor de lucru. În activităţile de evaluare se folosesc 

programe-chestionar ce cuprind diverse întrebări la care copilul trebuie să  dea  anumite 

răspunsuri. După realizarea testului de către copii, computerul este solicitat să prezinte 

răspunsurile corecte pentru verificare, concret fiecare copil îşi poate evalua propria activitate. 

În toate ariile procesului de învăţare se poate utiliza computerul în diverse situaţii, atât pentru 

demonstraţie, prin imagini în mişcare, cât şi pentru consolidare-evaluare. 

5. Planificarea şi organizarea ideilor 

Elevii pot folosi diferite programe informatice, nu numai pentru a înregistra o experienţă, 

ci şi pentru a organiza ideile  şi activităţile înainte de a le efectua (ex. o listă de cumpărături, un 

traseu pe hartă). Prin programe adecvate se utilizează imagini audio-video ca material 

demonstrativ pentru predarea unor teme la matematică (figuri plane), pentru literatură sunt 

utilizate programe a căror derulare ajută elevii să-şi formeze deprinderile de citire şi scriere, de 

vorbire corectă, fluentă şi ritmică. 

6. Îmbunătăţirea calităţii însuşirii cunoştinţelor 

Prin folosirea tehnologiei informaţiei, calitatea produsului final dintr-o schemă de lucru 

poate fi considerabil îmbunătăţită. În şcoli mulţi elevi îşi scriu lucrările la computer, pentru a 

se concentra pe calitatea ideii şi nu pe abilitatea de a scrie literele [6]. Pentru copiii cu 

dizabilităţi fizice această modalitate de lucru contribuie la realizarea cu succes a procesului de 

învăţare, la dezvoltarea stimei de sine. 

7. Controlul eficient asupra mediului 

Abilitatea de a exercita controlul asupra mediului este esenţială pentru dezvoltarea 

abilităţilor legate de procesul deciziilor şi de rezolvare a problemelor. Elevii cu dificultăţi 

profunde şi severe de învăţare reuşesc să înveţe că prin acţionarea unei taste reuşeşte să 

controleze o anumită secţiune, astfel înţelegând noţiunea de cauză şi efect. Acest proces de 

efectuare a unui asemenea control determină o anumită conştientizare a posibilităţii de a 

interveni, schimba mediul în care trăieşte. De exemplu, unul dintre cele mai eficiente moduri 

de a folosi tehnologia informatică se referă la dezvoltarea mobilităţii independente (persoanele 

cu  dizabilităţi motorii învaţă să folosească scaunul automat cu rotile descoperind autonomia 

personală de mişcare). 

Folosirea TIC nu este un scop în sine, ci un mijloc de a satisface anumite cerinţe prin care 

procesul de învăţare devine din ce în ce mai personalizat, individualizat şi eficient. Obiectivul 
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nostru principal este de a planifica eficient şi a efectua activităţi accesibile copilului cu 

dizabilităţi, de a încuraja progresul, precum şi consistenţa acestuia într-o varietate de situaţii. 

Există o necesitate reală de a planifica eficient un curriculum TIC extins şi echilibrat pentru a 

fi adecvat necesităţilor de dezvoltare şi facilitare a accesului în societate a elevilor cu CES.  
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2.36. Copiii cu cerințe educative speciale, integrare şi incluziune 

 

Profesor Liliana Pricopi, 

Şcoala Gimnazială „Ioan Cernat” Havârna, Grădiniţa Balinţi, jud. Botoşani 

 

Copiii cu CES fac parte din viaţa şcolii româneşti, ne place sau nu, realitatea este asta. Ei 

„sunt diferiţi, dar în acelaşi timp la fel”, ca şi ceilalţi copii: au idealuri, au trebuinţe, au suflet.  

A fi diferit înseamnă a nu fi în conformitate cu majoritatea, cu norma, cu regula, ceea ce 

a condus implicit la un tip sau altul de sancţiune simbolică la nivel social. 

Consiliul Europei a lansat sloganul „Toţi diferiţi, toţi egali!” în cadrul unei campanii  cu 

obiective centrate pe lupta împotriva rasismului, xenofobiei, anitisemitismului şi intoleranţei.  

În societatea modernă ”de egali şi diferiţi” aflată sub semnul dialogului, al comunicării, 

al acceptării şi căutării de alternative, acceptarea diferenţei devine un obiectiv important al 

educaţiei. 

 Tot mai mult se vorbeşte despre personalizarea educaţiei ca demers de valori ,a diferenţei, 

a caracteristicilor individuale, prin sprijin specific şi promovarea individualităţii, în contextul 

comunităţii. 

Noi cei care modelăm aceste caractere, nu trebuie să uităm aceste lucruri, au nevoie şi ei 

de educaţie, de amiciţii, de implicare, de programe adaptate în funcţie de problema fiecăruia. 

După cum este stipulat  în Constituţia României şi Legea 1 din 2011-” toţii cetăţenii 

României au dreptul la educaţie, la toate nivelurile şi toate formele.” 

Prin urmare, şcoala trebuie să se adapteze la cerinţele educative ale copiilor cu cerinţe 

educative speciale, creându-le confort, climat propice proprie-i dezvoltări, satisfăcându-i astfel 

copilului cu CES nevoile personale.  

Din punct de vedere al acceptării diferenţei şi promovării drepturilor egale , integrarea 

copilului cu CES, în învăţământul de masă, a devenit o prioritate, o politică educaţională 

explicită şi justificată de diferite grupuri de interese, decidenţi politici, societate, etc. 

Familia este factorul care depistează cerinţa specială a copilului , în forma incipientă, dar 

de cele mai multe ori, nu acceptă că există o problemă şi că ,copiii lor sunt copii speciali, lucru 

ce îngreunează foarte mult, munca cu aceşti copii, odată intraţi în învăţământul de masă. 

Din categoria copiilor cu CES fac parte atât copiii cu dificultăţi propriu-zise de învăţare, 

de adaptare, de relaţionare, cât şi copiii fără dificultăţi dar care prezintă manifestări stabile de 

inadaptare la exigenţele şcolii, aici putând include pe: 
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- cei cu întârziere /deficinţă intelectuală; 

- cei cu deficienţă motrică/motorie/fizică; 

- cei cu dificultăţi de auz; 

- cei cu deficienţe de comportament; 

- ADHD şi ADD; 

- cei cu tulburări emoţionale, afective, anxietate, depresie, mutism, atacuri de panică, 

tulburări de alimentaţie; 

- handicap asociat; 

- dificultăţi de învăţare: disgrafia, deslexia, discalculia, dispraxia; 

- întârzieri de dezvoltarea limbajului; 

Toate aceste forme de deficienţe sunt întâlnite la o mulţime de copii din învăţământul 

românesc. Este dureros dar, adevărat şi în aceste condiţii trebuie să intervenim, pentru a schimba 

cât de cât această situaţie nedorită. 

Întegrarea şcolară este un proces de includere în şcolile de masă obişnuite, la activităţile 

educative formale şi nonformale, a copiilor cu cerinţe educative speciale. 

Considerând şcoala ca fiind principala instanţă de socializare a copilui, integrarea şcolară 

reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces 

care are o importanţă fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în viaţa comunitară, prin 

formarea unei conduite, atitudini şi comportamente specifice şi favorabile acestui proces. 

Vorbim de incluziune socială, de integrare ,dar nu suntem sprijiniţi în nici un fel, de 

sistemul educaţional romaânesc, doar ni se cere: programă adaptată, aplecare la problema 

fiecărui copil, planuri individualizate, dar nu avem profesori cu psihopedagogie specială în 

şcolile de masă, care să sprijine profesorul, nu avem consilieri, logopezi profesori de sprijin, ci 

doar un colectiv de copii, în care inevitabil sunt doi sau trei copii, cu probleme educaţionale 

speciale( diferite ) şi multe cerinţe. 

Când spunem integrare, facem referire la includerea în structurile învăţământului de masă 

a copiilor cu CES, pentru a oferi un climat propice dezvoltării armonioase şi cât mai  echilibrată 

a personalităţii acestora. 

Integrarea copiilor cu CES se poate face pe mai multe paliere: 

- integrarea locală-la nivel de clasă, unde sunt doi sau trei copii cu probleme educaţionale 

speciale; 

- la nivel social- când elevii cu CES sunt grupaţi în clase diferite, dar interacţionează cu 

ceilalţi copii din şcoală; 

- la nivel funcţional -când toţi elevii participă la educaţie; 
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Integrarea şcolară a copiilor cu CES , permite sub îndrumarea atentă a profesorilor , 

perceperea şi înţelegerea corectă de către copiii ”normali”, a problematicii potenţialului de 

relaţionare şi participare la viaţa comunitară a semenilor, la care, din motive independente de 

voinţa lor, au nevoie de o abordare diferenţiată a procesului de instruire şi educaţie, din şcoală 

şi de anumite facilităţi pentru accesul şi participarea lor la serviciile oferite în cadrul 

comunităţii. 

Educaţia incluzivă în ţara noastră, caută să răspundă nevoilor de învăţare a tuturor copii 

lor, tinerilor şi adulţilor, cu accent deosebit pentru cei vulnerabili, din punct de vedere al 

monitorizării şi excluziunii sociale, axistând o bază legală care vine în sprijinul acestor copii. 

Prin urmare şcoala are datoria de a se adapta la diversitatea copiilor dintr-o comunitate, 

ceea ce reprezintă reforma şi dezvoltarea şcolii, şi nu adaptarea copiilor la condiţiile oferite de 

şcoală. 

Pornind de la principiile didactice,care vin în sprijinul copiilor cu CES , sunt: 

- Principiul drepturilor egale; 

- Principiul egalizării şanselor; 

- Pricipiul accesului la orice formă de educaţiei 

- Principiul intervenţiei timpurii; 

- Principiul cooperării şi parteneriatelor; 

- Pricipiul asigurării serviciilor de sprijin în comunitate; 

Cerinţele educative speciale se referă cu precădere la cerinţele în plan educativ, al unor 

categorii de persoane, cerinţe consecutive a unor disfuncţii sau deficienţe de natură intelectuală, 

senzorială, psihomotrică, fiziologică sau ca urmare a unor condiţii psihoafective, 

socioeconomice sau de altă natură, aceste condiţii plasând persoana, copilul/elevul, într-o stare 

de dificultate în raport cu cei din jur, cu cerinţele şcolii, societate, etc.  

Utilizarea conceptului de cerinţe educative speciale, se referă la adaptarea , completarea 

şi flexibilizarea educaţiei, pentru anumiţi copii, în vederea egalizării şanselor de participare la 

educaţie, în medii de învăţare obişnuite. 

Tocmai pentru a salva această situaţie, s-a elaborat şi pus în practică conceptul de educaţie 

incluzivă, acest lucru însemnând ridicarea barierelor în învăţare şi asigurarea participării tuturor 

celor vulnerabili la excludere şi marginalizare. 

Pricipiile educaţiei incluzive stau la baza schimbărilor şi acceptării, enumărând mai jos  

câteva dintre ele:-valorizarea diversităţii, dreptul de a fi respectat, demnitatea fiinţei umane, 

nevoile individuale înţelese ca cerinţe individuale, planficarea, responsabilizarea colectivă-

dezvoltarea profesională, şanse egale; 
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Recuperarea copiilor cu CES este un proces complex şi se poate realiza ,cu echipe de 

specialişti. Fiecare copil merită să beneficieze de un program adecvat, adaptat, de recuperare, 

care să-i dezvolte potenţialul fizic, psihic şi intelectual. 

De foarte multe ori suntem sub tirul întrebărilor părinţilor: ”De ce copilul meu trebuie  să 

suporte aşa ceva?”, ”De ce nu-i duceţi la şcoala specială?” şi totuşi nu este drept şi ei sunt 

oameni, au suflet, au nevoie de afecţiune, de dragoste . 

Dacă stăm şi ne gândim bine, oricare dintre noi deţinem o sămânţă de handicap, undeva 

ascunsă, iar dacă vreţi să expeimentaţi acest lucru puteţi să o faceţi citind propoziţia „ Diferiţi, 

dar la fel „ de la dreapta la stânga, dacă nu reuşiţi atunci vă puteţi pune un mare semn de 

întrebare, la fel se întâmplă şi cu aceşti copii, au centre înverse, nu reuşesc să facă lucrurile la 

fel ca noi, dar încearcă, doresc, chiar luptă.  

Să-i sprijinim atât pe ei, cât şi pe familiile lor, să poarte mai uşor povara şi să n-o 

îngreunăm prin alte lucruri greu de suportat, pe care le punem în desaga lor, deja prea grea şi 

crunt de purtat şi să plecăm de la ideea că şcoala are datoria de a asigura şanse egale tuturor 

elevilor, indiferent de culoare, religie, naţie sau diagnostic şi doar aşa vom schimba mentalităţi, 

vom elimina etichetele şi vom fi mai buni. 
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3. Secțiunea III – „Integrarea/incluziunea şcolară a elevilor cu 

CES”: 

 

3.1. Scopurile educației speciale și calitatea vieții 

 

Insp. școlar Ionescu Crina Laura, ISJ Cluj  

Prof. univ. dr. Bocoș Mușata-Dacia,  

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,  

Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

În momentul de față standardele omniprezente dau măsura întregii lumi moderne. 

Utilizate inițial în industrie, au pătruns treptat în toate domeniile denumind, descriind, 

comparând, măsurând. Specialiști precum Lazăr Vlăsceanu, Laura Grunberg și Dan Pârlea 

(2007) afirmă că acestea sunt printre cele mai confuze dintre noțiunile calității. Astfel, în Statele 

Unite ale Americii, standardele sunt interșanjabile cu criteriile, având o abordare cu totul  

diferită de cea europeană. Privite ca ansambluri de exigențe și condiții ce statuează nivelul 

prevăzut de calitate (de exemplu acreditarea) standardele sunt adesea rezultate ale 

benchmarking-ului putând fi referențiale (care indică nivelul minim sau optim de realizare) 

pentru intrările/ieșirile și procesele sistemului educațional.  

În sens comun, standardele sunt adesea similare conceptului calității. Folosirea acestora 

ar trebui să conducă la îmbunătățiri privitoare la:  

o oferta educațională;  

o rezultatele copiilor cu nevoi speciale;  

o planificarea și aplicarea de noi servicii;  

o utilizarea eficientă a resurselor;  

o încheierea unor parteneriate;  

o autoevaluare;  

o dezvoltarea capacității administrative și educaționale.  

Standardele pot fi orientative sau obligatorii și pot avea, fie valoare descriptivă, fie 

prescriptivă. De obicei standardele înfățișează bunele practici, oferind ghidare în privința 

dezvoltării organizaționale. Astfel, ele reprezintă, pentru autoritățile locale și partenerii 

potențiali, un îndrumar în privința resurselor care trebuie alocate.  
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Potrivit „culturii dovezilor”, atingerea standardelor poate fi demonstrată prin:  

1 - măsurarea performanțelor (de obicei cantitativă) cu referire la progresul înregistrat de 

beneficiar în domeniile sale de dezvoltare (cognitiv, atitudinal, emoțional, social) și la 

cunoștințele dobândite, la valoarea adăugată;  

2 - măsurarea percepției asupra serviciilor oferite, respectiv măsurarea satisfacției față de 

profesionalismul serviciilor.  

Pe de altă parte, tot mai mulți specialiști reclamă faptul că în practica educațională există 

aspecte greu standardizabile care țin de „umanitatea” fiecărui individ, pedagogia fiind, de fapt, 

o relație în cadrul căreia elevul prezintă un ansamblu de dorințe, nevoi, interese și înțelesuri, un 

sistem capabil de autodezvoltare (Stan, E., 2004). În opinia acestora, „Pedagogia 

managerială” nu realizează decât o concretizare a elevului, „livrarea produsului” fiind 

raportată la standarde care se încadrează greu în registrul educației, iar în acest context, educația 

riscă să devină un simplu proces de transmitere a unor informații, deprinderi, valori etc.  

Prof. dr. Sorin Cristea (2013) avertizează asupra „efectelor sociale perverse” determinate 

de abordarea preponderent economică a managementului educației materializate prin:  

- „înstrăinarea limbajului pedagogic (profesorul – prestator de servicii; elevul/ studentul 

– client);  

- interferența negativă întreținută între eficiența pedagogică și eficiența economică a 

activității de conducere a școlii;  

- neglijarea sau chiar ignorarea faptului că școala este, prin specificul său, o organizație 

specializată în proiectarea și realizarea educației/instruirii cu efecte pe termen mediu și 

lung, determinate, în mod obiectiv, de importanța prioritară a funcției culturale în raport 

cu funcțiile de ordin economic și politic subordonate acesteia.”  

(http://www.tribunainvatamantului.ro/managementul-scolii-intre-organizare-si-

dezorganizare) 

În acest context, autorul este de părere că managementul calității trebuie „să exprime o 

realitate pedagogică” eliminând confuzia produsă de preluarea modelului economic al calității 

și riscul extinderii procedurilor de evaluare cantitativă, în detrimentul laturilor formative și 

prospective, „adevărata miză a educației”.  

Școala trebuie să răspundă unor principii sociale stricte, delimitate la nivel național prin 

factorii de decizie, însă nu se cuvine ca acestea să devină, pentru dezvoltarea școlii, „un pat al 

lui Procust”. Școala are la dispoziție numeroase pârghii în vederea dezvoltării socio-economice 

și culturale, fiind un negociator cu societatea și un producător de valori care pot genera progres, 

nu un subjugat al acesteia. Din perspectiva educației speciale, școala dobândește o misiune 

http://www.tribunainvatamantului.ro/managementul-scolii-intre-organizare-si-dezorganizare/
http://www.tribunainvatamantului.ro/managementul-scolii-intre-organizare-si-dezorganizare/
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socială fermă, pe care o transmite societății ca direcție de dezvoltare – incluziunea și garantarea 

egalității de șanse.  

Incluziunea înseamnă a transforma şcolile în spaţii de sprijin şi de stimulare, atât pentru 

profesori, cât şi pentru elevi. Aceasta presupune consolidarea comunităţilor care își încurajează 

şi valorifică propriile performanţe. Însă incluziunea presupune, totodată, făurirea unor 

comunităţi în sens larg. Pentru a îmbunătăţi performanțele educaţionale şi condiţiile sociale din 

localitățile în care funcționează, școlile pot apela și la alte organizaţii sau comunităţi. (Ainscow, 

M., Booth, T., 2013, p.7). 

Luând ca reper însăși definiția calității în educație (potrivit legislației) ca „ansamblul de 

caracteristici ale unui program de studii şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite 

beneficiarilor şi standardele de calitate”, precizăm că în educația specială este complicat de 

definită sintagma „îndeplinirea așteptărilor beneficiarilor”, mai ales în cazurile în care sunt 

afectate funcțiile mentale și comunicarea beneficiarilor. Dacă privim definiția calității din ISO 

8402–1994 (https://www.iso.org/standard/20115.html), ca „ansamblu de proprietăți și 

caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface 

necesităţile exprimate sau implicite ale clientului”, remarcăm importanța sintagmei „necesități 

exprimate sau implicite” pentru domeniul educației speciale. Reiese, deci, necesitatea adaptării 

definiției calității. În această situație crește semnificativ rolul și responsabilizarea 

stakeholderilor – a cadrelor didactice care sunt și cei care își concep, planifică, aplică, 

monitorizează și evaluează demersurile, a familiei care reprezintă interesele beneficiarilor și a 

beneficiarilor – pentru fiecare beneficiar, progresul/succesul educațional trebuie definit 

individual, trebuie găsite metodele prin care să identificăm gradul implicării directe a 

beneficiarului, precum „răspunsul la intervenție”. Calitatea trebuie definită, asumată și 

susținută la nivel organizațional de către toate grupurile strategice de interes implicate 

(răspunderea instituțională și personală). Rezultă că responsabilitatea se preface într-un demers 

conștient de interdependență-coresponsabilizare. 

Pentru confirmarea acestei abordări, prezentăm conceptul co-leadership-ului integrat 

introdus de Alain Gauthier ca răspuns la nenumăratele crize cu care se confruntă societatea în 

prezent. Combinând puncte de vedere ale specialiștilor (Edgar Morin, Rudolf Steiner, Ervin 

Laszlo, Itchak Adisez ș.a.), Alain Gauthier ajunge la concluzia că modul actual de dezvoltare a 

societății induce o stare de „metacriză”, caracterizată de o invazie a economicului în toate 

sferele vieții (politică, cultură, educație, artă, familie etc.). Rezultă că este necesară o nouă 

paradigmă fundamentată pe parteneriat, sustenabilitate și măsuri ample în privința bunăstării 

individuale și colective. Co-leadershipul este formula unei decizii a umanității privind evoluția 

https://www.iso.org/standard/20115.html
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sa într-un moment esențial. La polul opus acestui concept se află dezvoltarea societății către 

disoluție datorită disproporției economice, a erodării relațiilor care afectează coeziunea socială, 

a conflictelor interetnice și religioase, a corupției, a sărăciei, a epidemiilor etc. În culturile non-

vestice, leadershipul e considerat mai degrabă a fi colectiv, decât capacitatea unui singur 

individ, fiind privit ca relație sau ca proces. Co-leadershipul promovează diversitatea 

persoanelor și a perspectivelor, eliberând inițiativa și inteligența colectivă – condiție esențială 

a inovației în societățile care învață. 

Calitatea educației și, implicit, calitatea vieții persoanelor cu nevoi speciale, nu pot fi 

lăsate doar în responsabilitatea școlii, deoarece viziunea incluziunii este amplă și poate implica 

numeroși stakeholderi. 

În acest sens, este necesară abordarea incluziunii în contextul asigurării principiului 

egalității de șanse. Semnificative pe termen lung sunt trei rezultate: 

1. direcționarea (comprehensiunea și afirmarea valorilor); 

2. alinierea prin organizarea și coordonarea cunoașterii și a muncii; 

3. asumarea (membrii organizației trebuie să-și unească eforturile pentru a obține beneficii 

colective). 

Calitatea se produce, se măsoară şi se îmbunătăţeşte continuu, iar organizaţia furnizoare 

de educaţie trebuie: 

- să asigure calitatea  

- să implementeze un sistem propriu de management şi de asigurare a calităţii  

- să se autoevalueze permanent 

- să propună măsuri ameliorative.  

Şcoala este responsabilă de asigurarea internă a calităţii, dar calitatea este asigurată prin 

dialog şi parteneriat cu toţi actorii implicaţi, deci, considerăm că mecanismele 

coresponsabilizării stakeholderilor trebuie să conducă la dezvoltarea instituțională. Astfel, căile 

de acţiune – concretizate în componentele proiectului de dezvoltare instituţională – sunt 

acceptate, însuşite şi dezvoltate de unităţile şcolare. Fără acceptare şi asumare de către directori, 

cadre didactice, părinţi, elevi şi alţi „purtători de interese” relevanţi, calitatea nu poate exista. 

Pe lângă implicațiile în luarea deciziilor, coresponsabilizarea aduce în discuţie și importanţa 

asumării unui impact transversal al acţiunilor individuale şi/sau colective, fiind un concept 

lămuritor necesar înțelegerii dezvoltării și aplicării politicilor calității în educație.  

Lynn Grace Morales Locson propune și un „Model de reformă a educației speciale 

bazată pe responsabilitate”. Astfel, sunt identificate, prin metoda Delphi, elementele 
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componente ale acestui model, dar și problemele înregistrate în implementarea sa, datorate 

constrângerilor interne și externe legate de politicile sociale dezvoltate la nivel macro. 

Autoarea descrie șase premise esențiale pentru elaborarea modelului responsabilizării în 

educația incluzivă: 

1. Școlile trebuie să folosească echipe de intervenție multidisciplinare și să ofere modalități 

alternative de măsurare a calității educației pentru elevul cu CES;  

2. Evaluarea progresului elevilor cu nevoi educaționale speciale se realizează conform 

planurilor lor de intervenție, independent de examenele naționale;  

3. Existența posibilității adaptării testelor de evaluare și a nivelului minim al acestora;  

4. Rezultatele elevilor cu nevoi educaționale speciale se raportează la obiectivele specifice 

ale planurilor individuale de intervenție; 

5. Școlile sunt responsabile față de elevul cu CES, familia acestuia, comunitate și față de 

stat, pentru calitatea actului educațional; 

6. În educația specială responsabilitatea trebuie realizată de sus în jos, cel dintâi responsabil 

fiind statul, prin politicile și resursele alocate educației speciale. 

Cel mai important aspect evidențiat în această lucrare este cel privitor la oglindirea 

responsabilității în cadrul curriculumului. Acest aspect este considerat ca fiind în corelație cu 

activitatea profesorului și este detaliat în utilizarea:  

- practicilor educaționale bazate pe cercetare  

- programelor de intervenție personalizate, adecvate nevoilor beneficiarilor  

- abordării pozitive în cadrul intervențiilor psihopedagogice  

- echilibrării educației prin valorificarea elementelor de învățare socială și vocațională 

- muncii în echipă  

- promovării unei pedagogii care să dezvolte receptivitate culturală. 

Implicarea părinților este o problemă cunoscută a categoriei „elemente de suport” pentru 

educația specială, de aceea specialiștii în domeniu au sugerat dezvoltarea unor politici care să 

îmbunătățească participarea parentală la actul educațional. Pentru a sprijini această implicare, 

aceștia au propus conceperea, la nivelul organizației școlare, a unui proiect cu obiective clare. 

Această aserțiune vine în sprijinul ideii noastre privind coresponsabilizarea. 
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3.2. Bullying. Cum să învățăm un copil să facă față umilirii, hărțuirii și 

intimidării 

 

Profesor Delia Pal, director 

Profesor Viorica Feldrihan, director adjunct 

Şcoala Gimnazială Specială – CRDEII, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Pentru foarte mulţi copii interacţiunea cu alţi copii, în locuri în care supervizarea din 

partea unui adult este mai redusă (în curtea şcolii, pe terenul de sport, în pauze, în vestiare sau 

pe drumul spre casă), reprezintă o lecţie de viaţă foarte dureroasă.  

Toate aceste experienţe în care un copil este pus să facă anumite lucruri umilitoare pentru 

distracţia altor copii, este hărţuit, etichetat, ameninţat, deposedat de anumite bunuri etc., îşi pun 

amprenta asupra modului în care el se va percepe pe sine şi pe cei din jurul său. Unii dintre 

aceşti copii vor alege să adopte şi ei acelaşi comportament, exploatându-i pe cei pe care îi percep 

că sunt „mai slabi” decât ei sau mai lipsiţi de resurse (ex: nu au prieteni), alţii rămân „ţinta 

bătăii de joc” pentru că le este frică să vorbească. Mai există şi categoria copiilor care reuşesc 

să îşi înfrunte frica şi cer ajutorul unui adult.  

Pentru că nu putem să ne însoţim permanent copiii în toate locurile în care aceştia sunt 

nevoiţi să meargă, mai ales la vârsta adolescenţei este foarte important să îi învăţăm cum să 

facă faţă acestor situaţii. Toate exemplele date mai sus sunt circumscrise fenomenului de 

bullying. Bullying-ul este un termen umbrelă care înglobează o serie de comportamente 

agresive prin intermediul cărora un copil încearcă să obţină unele beneficii cum ar fi: apreciere, 

valorizare, atenţie din partea celorlalţi colegi sau chiar o serie de bunuri. Se deosebeşte de 

celelalte tipuri de comportamente agresive (lovit, smuls, împins, înjurat) prin faptul că nu apare 

ca reacţie la anumite emoţii de disconfort (furie, tristeţe, etc). 

Care sunt cele mai frecvente comportamente de bullying? 

Odată cu vârsta, creşte frecvenţa comportamentelor de bullying, iar formele de 

manifestare se accentuează. Astfel, dacă la grădiniţă copiii se etichetează sau îşi pun porecle, 

şcolaritatea mică aduce în prim plan forme mult mai accentuate. Cele mai frecvente forme de 

bullying din şcolaritatea mică sunt: tachinarea (ex. „aragaz cu patru ochi” pentru copiii care 

poartă ochelari, „balenă” pentru copiii care au o greutate mai mare, „girafă” pentru copiii mai 

înalţi, „sărac” pentru copiii cu posibilităţi financiare mai reduse, „căminist” pentru copiii care 
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provin din sistemul de protecţie de stat), izolarea unui copil („Nu vorbiţi cu ea!”; „Nu ai ce 

căuta pe terenul de sport!”), împrăştierea de zvonuri false. 

Trecerea la gimnaziu se asociază cu forme din ce în ce mai complicate. La cele menţionate 

mai sus se adaugă: intimidarea, umilirea, distrugerea bunurilor personale (îi scuipă foile 

caietului sau îi rupe obiectele), deposedarea de bunuri (îi ia cu forţa banii, mâncarea, hainele).  

De ce unii copii aleg să se comporte aşa? 

Comportamentul de bullying este o cale prin care unii copii au învăţat să primească 

atenţie, chiar dacă într-un mod negativ. Alţi copii se manifestă astfel pentru că aşa au învăţat să 

se simtă puternici (când ceilalţi se tem de ei). Pentru alţi copii, comportamentul de bullying 

reprezintă o cale uşoară de a fi percepuţi de ceilalţi ca fiind „cool”. Nevoia de integrare este atât 

de mare, încât copiii pot să se comporte astfel pentru a fi acceptaţi de copiii cu o popularitate 

mai mare. Există şi situaţii când copiii imită modelele învăţate - ei acţionează în acelaşi mod în 

care au fost trataţi şi ei în contextele lor de viaţă. Şi mai există şi categoria copiilor care 

interpretează greşit diferenţele culturale şi etnice. 

Cum le va fi afectată viaţa celor care manifestă frecvent comportamente de bullying. 

Bullyingul este un factor de risc pentruabandonul şcolar şi delincvenţă juvenilă. Elevii care 

agresează sunt de 5 - 6 ori mai predispuşi să se implice în acţiuni antisociale la vârsta adultă. 

(Olweus, 1991) 

Ce impact are bullying-ul asupra vieţii copilului care primeşte un astfel de tratament. Cel 

mai adesea, un copil care a fost sever agresat ajunge să întrerupă şcoala din teama că ar putea 

să fie agresat din nou. Chiar şi în cazul celor mai uşoare forme, expunerea repetată la o 

experienţă de agresare îi predispune pe copii la dezvoltarea a numeroase probleme de sănătate 

mentală: depresie, anxietate, tulburări de comportament alimentar, etc. (Limber şi Nation, 

1998). 

Ce putem face? 

Un copil care este victimă a bullying-ului are nevoie de sprijinul adulţilor din jurul lui. 

Cu ajutorul dvs., copiii învaţă cum să facă faţă comportamentelor de tachinare, poreclire sau a 

altor forme mult mai grave. Fiecare copil are nevoie să primească mesajul că aceste tipuri de 

comportamente sunt inacceptabile. Deoarece bullying-ul apare de obiceiîn comunităţile de 

copii, acest mesaj trebuie să fie promovat şi întărit atât la şcoală, cât şi acasă. Pentru că bullying-

ul afectează pe toţi elevii din grup, nu se reduce doar la copilul care agresează şi la victimă, este 

important să îi învăţăm pe copii ce să facă dacă sunt martorii unui asemenea eveniment. Martorii 

bullying-ului, care sunt de obicei ceilalţi copii, de multe ori se simt în secret uşuraţi că nu sunt 

ei ţinta bullying-ului şi tind să evite agresorul, nefiind dispuşi să intervină în apărarea copilului 
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agresat. Bullying-ul creează o atmosferă pervazivă şi nedefinită de intimidare, frică şi tăcere 

printre copii. 

Paşi în gestionarea comportamentului de tachinare. Tachinarea nu poate fi 

întotdeauna prevenită, iar noi nu putem controla ceea ce spun sau fac ceilalţi. Ce putem face 

într-o astfel de situaţie este să îl învăţăm pe copil cum să îşi controleze propriile reacţii. Aceasta, 

deoarece multor copii le lipsesc abilităţile sociale necesare pentru a face faţă glumelor, 

etichetărilor şi farselor colegilor lor. În momentul în care ei plâng sau se înfurie, nu fac decât 

să îşi încurajeze colegii în a continua. 

Învăţaţi copilul prin joc de rol ce să îşi spună în situaţia respectivă sau să o privească 

diferit. Copilul poate să îşi spună: „chiar dacă nu îmi place cum mă porecleşte pot să fac faţă 

acestei situaţii “; poate să îşi pună o întrebare care să verifice valoarea de adevăr a celor spuse 

pe seama sa: „este adevărat ce spune … despre mine?” (de cele mai multe ori se dovedeşte că 

nu); poate să se gândească la calităţile sale care contravin remarcilor negative făcute la adresa 

sa. 

Învăţaţi copilul prin joc de rol să se comporte diferit: 

Ignorarea copilului care tachinează - să se comporte ca şi cum celălalt este invizibil şi să 

acţioneze ca şi cum nimic nu s-a întâmplat. (Manifestarea furiei sau izbucnirea în plâns adesea 

accelerează comportamentele de tachinare). Ignorarea NU este o metodă bună în situaţii în care 

cineva tachinează de foarte mult timp şi foloseşte comportamente de bullying cu scopul de a-l 

intimida). Dacă este posibil, este recomandat să plece din situaţie. 

Transmiterea de mesaje la persoana I - acest tip de mesaj asertiv este o metodă bună 

de exprimare a propriilor emoţii: „Sunt trist/nu-mi place când faci glume pe seama ochelarilor 

mei, aş prefera să încetezi”. Exersarea acestei tehnici presupune stabilirea contactul vizual şi 

folosirea unei ton ferm. Această tehnicăfuncţionează când este folosită într-un cadru controlat, 

în care există un adult, există nişte reguli, etc. (cum ar fi în clasă, la şcoală). Folosirea ei în 

recreaţie sau în curtea şcolii poate să ducă la agravarea situaţiei (copilul care tachinează face şi 

mai rău deoarece a observat că ceea ce face el, produce o emoţie sau a obţinut ceea ce şi-a dorit). 

 Răspunsul paradoxal. Această tehnică învaţă copilul cum să-şi schimbe modul în care 

vede sau înţelege cuvintele pe care celălalt le spune la adresa sa. Astfel, el poate să schimbe 

cuvintele de tachinare în complimente. De exemplu, un copil face glume pe seama sa că poartă 

ochelari şi spune „aragaz cu 4 ochi”. În această situaţie, poate să răspundă politicos: 

„Mulţumesc că ai remarcat că am ochelari!” (copilul care a făcut remarca nepotrivită este de 

regulă confuz când nu primeşte reacţia obişnuită de furie sau de frustrare). Un alt tip de răspuns 

paradoxal este exprimarea acordului faţă de aspectele la care se referă cel ce tachinează. De 
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exemplu, răspunsul adecvat la adresa unui copil care tachinează şi spune „Ai aşa de mulţi 

pistrui!” ar putea fi „Este adevărat, am o mulţime de pistrui!”. Acordul cu aspectele semnalate 

eliminădorinţa de a ţine ascuns pistruii, lasă agresorul fără replică deoarece conflictul este 

blocat. 

Răspunsul cu un compliment este un alt tip de reacţie care descurajează tachinarea. De 

exemplu, dacă cineva râde de modul în care copilul aleargă, acesta ar putea răspunde cu un 

compliment „Tu eşti un bun alergător!”. Umorul este un alt tip eficient de reacţie deoarece este 

total diferit de răspunsul aşteptat şi subliniază faptul că nu există un punct vulnerabil care să fi 

fost atins. În plus, râsul poate să schimbe o situaţie cu potenţial de rănire, într-una comică. 

Pentru situaţiile în care comportamentul de bullying se menţine şi nimic nu pare să 

funcţioneze, copiii au nevoie să solicite ajutorul unui adult: Primul pas în reducerea 

comportamentelor de bullying este să le recunoaştem şi să facem ceva pentru stoparea lor (ex. 

să semnaleze prietenilor, cadrelor didactice, părinţilor atunci când nu ştiu sau nu reuşesc să facă 

faţă singuri). 

În concluzie: Ce trebuie să facă un copil care este agresat? 

- Să ignore comportamentul de agresare (doar în faza iniţială!). 

- Să se distanţeze de situaţia şi locul respectiv. 

- Să reacţioneze într-o manieră fermă (învăţarea abilităţilor asertive). 

- Să se asigure de protecţie (solicitarea ajutorului). 

Ce este important să evite un copil care este agresat: să se înfurie/să plângă; să se 

comporte agresiv (să lovească, să înjure etc.), să aducă alţi copii sau o gaşcă cu ajutorul căreia 

să îşi facă dreptate, să răspundă cu tachinare. 

 

Important de reţinut! 

Toţi adulţii, cadre didactice şi părinţi, care au legătură cu şcoala trebuie să fie vigilenţi în 

a identifica acest fenomen şi a interveni. O dată identificat fenomenul este necesar ca adulţii să 

respecte cele 3 principii de intervenţie: 

1. SĂ ACŢIONEZE IMEDIAT 

2. SĂ-I OFERE CREDIT COPILUL AGRESAT 

3. SĂ IA MĂSURI PENTRU A DIMINUA PUTEREA CELUI CARE AGRESEAZĂ. 

 

Bibliografie: 

Juvonen, J. & Graham, S. (Eds.) (2001). Peer harassment in school. New York: Guilford 

Publications.2. 
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3.3. Integrarea școlară-studiu de caz 

 

Profesor Pamela-Dariana Ilieş, 

Şcoala Profesională Specială „SAMUS”, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Nume şi prenume: DOMBI ALEXANDRU 

Data naşterii: 05.08.2001 

Domiciliul: Cluj-Napoca, str.Gen. Eremia Grigorescu nr.37-39, Gavroche 

Şcoala Profesională Specială „SAMUS”  Cluj-Napoca 

Clasa:  a IX- G 

 

ECHIPA DE CAZ: 

Consilier psihopedagog: Mihaela Moldovan 

Diriginte: Ilieş Pamela-Dariana 

 

PROBLEMATICA EXISTENTĂ 

A.  INFORMAŢII GENERALE: 

 

Alex are 16 ani. Provine dintr-o familie care l-a înfiat, la 3 ani a avut o surioară, după care 

lucrurile  s-au înrăutățit, ajungându-se la divorț (în clasa a IV, sem II) el rămănând în grija 

tatălui. În clasa a VI-a  a fost transferat la centrul Perlino datorită tulburărilor de comportament. 

Alex a urmat clasele I-III la Școala „Constantin Brâncuși”, după care a fost la Waldorf și 

iarasi transferat la Brâncuși. Din clasa a IV-a a fost transferat la Elf și apoi transferat dintr-o 

clasă în alta. Are deprinderi slabe de igienă şi obișnuiește să consume tutun și alcool periodic. 

A fost orientat în clsa a IX la noi la școală în anul 2017-2018. 

Alex afirmă că: 

- nu se simte bine la şcoală, se plictiseşte deseori; 

- unii colegi îl enervează foarte tare; 

- refuză să vorbească prea mult despre prietenii lui; 

- refuză să discute pe seama relaţiei lui cu părinţii, 

- consideră despre sine că nu este un copil cu probleme, absenţele fiind un lucru firesc în 

viața unui adolescent și astfel neinţelegând de ce i se reproșează că este implicat în  

activități cu caracter negativ.  
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B. DOMENIUL DE INTERVENŢIE - comportamental 

 Activități de consiliere individuală (pentru elev) la cabinetul școlar psihopedagogic. 

Orarul derulării programului: 

 

Nume şi prenume 

LOCUL DE DESFĂŞURARE 

Sală de clasă Cabinetul psiho- 

Pedagogic 

Psihopedagog 

DIRIGINTE  

Ori de câte ori este 

nevoie 

Luni 11-12 

 

 

C. ALEGEREA MODALITATILOR SPECIFICE: 

Metode: 

- Observaţia copilului; 

- Analiza cazului; 

- Jocul de rol; 

- Jocul de masă şi cu reguli 

- Poveştile terapeutice; 

D. PLAN DE INTERVENŢIE 

 

 1. IPOTEZE: 

Trauma de abandon la o vârstă fragedă poate determina tulburări afective concretizate în 

comportări deviante. 

Lipsa de susţinere afectivă din partea părinţilor, poate avea consecinţe nefaste asupra 

comportamentului intelectual şi în cele din urmă, asupra întregii personalităţi. 

Lipsa de comunicare cu parinţii l-a determinat să se alăture unui grup cu comportamente 

deviante. 

 2. OBIECTIVE PE TERMEN SCURT: 

- identificarea cauzelor care conduc către comportamentele respective; 

- identificarea şi analiza situaţiilor cu impact major asupra comportamentului: 

- cunoaşterea tipului de relaţii cu principalele persoane adulte; 

- cunoaşterea nivelului de adaptare şi de evoluţie a copilului, necesare pentru a identifica 

punctele forte şi punctele slabe ale personalităţii; 

 3. OBIECTIVE PE TERMEN LUNG: 

- cunoaşterea intereselor şi a aptitudinilor lui Alex, necesare implicării în anumite 

activităţi pentru dezvoltarea unei personalităţi armonioase; 
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- conştientizarea de către băiat, a adevăratelor cauze ale comportamentului său şi 

identificarea principalelor căi de acţiune; 

- conştientizarea riscului săvârşirii unor comportamente deviante; 

- educarea copilului, în a învăţa să se stăpânească, să îşi controleze comportamentele 

impulsive, să aiba o mai bună toleranţă la frustrare; 

- formarea unui EU social, bazat pe o imagine şi o stimă de sine conform posibilităţilor 

reale ale personalităţii. 

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

1. Terapia cognitiv-comportamentală 

În intervenţie, scopul a fost  diminuarea tulburărilor de comportament ale copilului prin 

demersuri care includ alături de metode de auto-educaţie, intervenţii prin joc, precum şi 

demersuri de management al comportamentului şi metode de întărire operantă.  

Obiectivul central al trainingului de auto-educare este îmbunătăţirea capacităţilor de 

autoreglare şi a strategiilor reflexive de rezolvare de probleme. Terapia trebuie să ajute copilul 

să îşi menţină atenţia concentrată, să îşi controleze mai bine impulsurile şi să elaboreze planuri 

de acţiune, pentru a rezolva mai bine sarcinile.  

Tehnicile de management al comportamentului au fost centrate pe respectarea anumitor 

reguli şi pe oferirea de recompense. Astfel, au fost discutate „Regulile clasei”, stabilind cu toţii, 

împreună anumite reguli de comportament pentru anumite situaţii, urmând ca ei să se observe 

şi să se monitorizeze. Dacă regulile erau respectate elevul  era recompensat prin laudă, 

încurajare, dar şi prin oferirea de puncte, întărindu-se în acest fel comportamentele pozitive.  

Nu în ultimul rând am recurs la trainingul prin joc. Am început cu jocuri şi activităţi 

simple, insistând pe regulile jocului şi pe finalitatea lui, asigurându-mă că jocul ales poate fi 

dus la bun sfârşit de Alex, după care am crescut gradual complexitatea lui, crescând astfel 

gradual implicarea copilului în sarcină şi prelungind durata concentrării atenţiei în sarcină. 

Dintre activităţile derulate amintim: jocuri de rol, materiale de construcţii, jocuri de masă şi cu 

reguli, materiale de pictat. Nu uitam nici de metodele de întărire: întărirea socială a fiecărei 

activităţi de joc şi întărirea prin oferire de puncte.  

 

2. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare  

Scopul acestei acţiuni este şi activizarea vocabularului pe baza experienţelor imediate, cu 

cuvinte care denumesc obiecte, fiinţe, fenomene observate, cunoscute, însuşiri caracteristice, 

acţiuni, poziţii spaţiale, relaţii interpersonale, unele trăiri afective. 
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3. Consilierea familiei (Programul părinte-copil) ocupă un loc important în programul 

terapeutic complex, dar lipsa susținerii afective poae fi unul din factorii importanți declanșatori 

ai tulburărilor de comportamentși lipsa familiei.   

 

E. REALIZAREA EVALUĂRILOR 

Pentru cunoaşterea obiectivă a profilului psihologic al copilului şi mai ales pentru 

adoptarea unor măsuri pedagogice adecvate particularităţilor individuale s-au folosit un set de 

probe psihologice care au permis identificarea unor particularităţi ale dezvoltării. 

Probe utilizate: teste pentru stabilirea nivelului de dezvoltare intelectuală (Testul Raven 

Color şi Binet-Simon), teste proiective de personalitate (Omuleţul şi Familia mea) şi un 

chestionar pentru evaluarea tulburărilor hiperchinetice completat de părinţi împreună cu 

diriginta clasei (TRF – Arbeitsgruppe Deutsce Child Behavior Checklist).  

 

F. CONCLUZIILE EVALUĂRII COMPLETE: 

FAMILIA 

- absența familiei, lipsa comunicării şi a sprijinului afectiv de care ar fi avut nevoie copilul 

- comportările deviante ,fuga frecventa de la ore si  rezultatele  mai slabe  la  invatatura vin 

din sfera tulburărilor emoţionale; 

- lipsa tatălui şi în special a mamei, care-i oferea sprijin afectiv şi mediu securizant, s-a 

transformat la nivel comportamental in manifestări deviante (fuga de la ore si compania 

neadecvata); 

- grupul de prieteni  reprezintă încercarea lui de a-şi găsi un suport afectiv şi o acută nevoie 

de afirmare a personalităţii; 

- problemele de natură afectivă au condus la o scădere a motivaţiei pentru învăţare, 

culminând cu o scădere în plan cognitiv; 

 

G. CONCLUZII: 

Programul de intervenţie personalizat presupune colaborarea în echipă, formată din 

psiholog, familie(care este absenta) toţi cei implicaţi în activitatea desfăşurată de A. pe 

parcursul unei zile pentru a forma un cerc de susţinere, echilibrare şi integrare  în comunitate. 

Activitatea  în şcoală s-a axat pe urmărirea evoluţiei copilului implicat şi pe crearea de 

prilejuri pentru a exersa suplimentar activităţi necesare urmărind totodată dezvoltarea încrederii 

în forţele proprii. Acest fapt s-a realizat prin aplicarea unor metode şi procedee eficiente pentru 
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integrarea copilului în colectivul clasei, relaţionarea sa cu ceilalţi copii şi cu adulţii, formarea 

deprinderilor comportamentale, motrice, socio-afective, practice. 
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3.4. Jocurile  în  aer  liber  ale copiilor 

 

Profesor educator Lăpușan Anca- Gabriela, 

Profesor educator Șolea Mihaela, 

Școala Gimnazială Specială - C.R.D.E.I.I., Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Jocul este un important instrument educațional ce contribuie la îmbunătăţirea abilităților 

cognitive și la conștientizarea procesului cognitiv, ajutând în același timp copilul să facă faţă 

mai bine situaţiilor emoţionale și sociale. Experienţa ludică este plăcută, captivantă, stimulând 

astfel motivația și entuziasmul copiilor. Astfel, jocul este un mijloc de însușire activă a 

cunoștințelor, devenind activitatea principală ce stimulează și întreține cele mai importante 

modificări ale psihicului, în cadrul căreia se dezvoltă procesele psihice și pregătesc trecerea pe 

o treaptă superioară de dezvoltare. 

Există câteva lucruri de remarcat: în primul rând, jocul fortifică un copil din punct de 

vedere fizic, îi imprimă apetența pentru obţinerea performanţelor, precum şi mijloacele de a le 

realiza. În al doilea rând, jocul creează deprinderi pentru lucrul în echipă, pentru sincronizarea 

acţiunilor proprii cu ale altora, în vederea atingerii unui scop comun. În al treilea rând, jocul 

provoacă o stare de bine, de detașare emoțională și relaxare. 

Pedagogul german W. Stern a elaborat o teorie a jocului, ținând seama de factorii „interni” 

și factorii „externi” ai dezvoltării fizice și psihice a copilului. În conformitate cu acțiunea 

formativă a acestor factori și cu structura jocurilor, W. Stern distinge: 

- jocuri individuale – determinate de factori interni 

- jocuri sociale  - generate de factori externi 

În contextul dezvoltării psihice generale a copilului, evoluția jocului este rezultatul 

interacțiunii factorilor interni și externi și nu al acțiunii separate. 

Eduard Claparede, inspirându-se din lucrările lui K.Gross, a împărțit jocurile în: 

- jocuri ale funcțiilor generale; 

- jocuri ale funcțiilor speciale, și ca subgrupe de jocuri: 

- jocuri senzoriale; 

- jocuri motorii; 

- jocuri psihice. 
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Prin jocurile senzoriale, Claparede a grupat toate tipurile de jocuri care antrenează 

capacitățile senzoriale; jocurile motorii antrenează îndemânarea, coordonarea  mișcărilor, 

agilitatea. 

Jocurile psihice sunt:  

- jocurile intelectuale – care solicită o activitate  intelectuală (antrenamentul gândirii, 

realizarea de comparații] 

- jocurile afective – provoacă emoții (de durere, estetice) 

Psihologul elvețian Jean Piaget definește jocul drept o activitate prin care copilul se 

dezvoltă  în conformitate cu etapele formării sale intelectuale – etape marcate prin trei tipuri 

succesive de „structuri mintale”: 

- scheme  senzorio-motrice 

- scheme simbolice 

- forme raționale ale gândirii. 

Jean Piaget grupează jocurile în trei categorii: 

- jocuri exercițiu 

- jocuri simbolice 

- jocuri cu reguli 

H. Wallom consideră  jocul ca o activitate prin care, acționând asupra obiectelor și 

ființelor din jur, copiii cunosc treptat  lumea, își satisfac nevoia de mișcare și de înțelegere, au 

încredere în forțele proprii și se definesc pe sine ca personalitate. 

Jocurile în aer liber au roluri cruciale în dezvoltarea armonioasă a copiilor.  În cazul 

copiilor cu ADHD,  jocul  în aer liber poate fi  folosit cu rol de tratament simptomatic.  Astfel, 

acesta ajută la reducerea simptomelor și la îmbunătățirea abilităților de cooperare și relaționare.   

În  cazul copiilor cu deficiențe severe  sau  profunde,  jocul  este o activitate, o deprindere 

ce trebuie formată  treptat, printr-o  succesiune  de  etape,  cu un grad  progresiv  de  dificultate.  

Cel  mai  bine  se evidențiază  funcția  terapeutic – compensatorie  a  jocului.  

Fiecare copil  atinge  un anumit nivel de învățare  și  se impune  menținerea  ritmului  

propriu  al  copilului,  evaluarea și respectarea  nivelului  real  de  progres și personalizarea  

activităților  ludice.  Se  recomandă în același timp, observarea comportamentului  copilului. 

Copilul învață să descopere plăcerea de a explora și manipula mediul, folosind strategii  de 

acțiune.     

În concluzie, joaca este mişcare, gândire, senzaţie şi simţire, explorare, exersare şi 

învăţare. Joaca contribuie în mod esenţial la dezvoltarea abilităţilor motrice, senzoriale şi 

sociale a copilului, la dezvoltarea  gândirii şi vorbirii, imaginaţiei şi creativităţii sale. Joaca îl 
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ajută să dobândească autocontrol şi încredere în sine, să aibă iniţiativă, îl ajută să aibă o stare 

generală bună. În joaca lor, copiii beneficiază de toate avantajele exerciţiului fizic. 

Jocul este un important mijloc de educaţie intelectuală care pune în valoare şi antrenează 

capacităţile creatoare. El facilitează cunoaşterea realităţii, copiii descoperind noi adevăruri 

despre ei și lumea înconjurătoare, angajându-se în eforturi atât fizice cât și psihice și care le 

oferă satisfacții.  
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3.5. Terapia tulburărilor de limbaj la elevii cu deficiențe asociate - studiu de 

caz 

 

Profesor logoped Runcan Maria-Cristina Beatrice, 

Școala Gimnazială Specială-C.R.D.E.I.I., Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

I. Date personale 

Subiectul acestui studiu de caz a fost N. P.  în vârstă de 8 ani, elevă în clasa Pregătitoare, 

la Școala Gimnazială Specială – C.R.D.E.I.I. din Cluj-Napoca. 

II. Date medicale  

Sindrom Down. Defect congenital cardiac. Hipostaturoponderală. Vicii de refracție 

(corecție ochelari). Deficiență mintală ușoară (IQ=53) 

III. Probe de examinare 

Proba de organizare perceptiv-motrică - BENDER- SANTUCCI  

Probă pentru determinarea lateralității – HARRIS 

Probe pentru examinarea vorbirii independente (Album logopedic) 

Probă de diferențiere fonematică (Listă de cuvinte-paronime și logatomi) 

Proba de determinare a vârstei psihologice a limbajului - adaptare după Alice 

Descoeudres 

Probe de conștientizare fonologică 

Probă de evaluarea predispozițiilor lexice - FAYASSE  

IV. Psihomotricitate 

Conduitele și structurile perceptiv-motrice: 

a. Culoare și formă: cunoaște parțial culorile (roșu, galben, albastru,  alb și negru) și 

formele geometrice (cerc, pătrat, triunghi) 

b. Schema corporală și lateralitatea: indică și recunoaște părțile corpului, dar fără aspectul 

simetric; lateralitate nedefinită, încrucișată (folosește ambele mâini, dominant - ochiul stâng, 

dominant - piciorul drept) 

c. Organizarea și reprezentarea spațială: dificultăți în identificarea pozițiilor spațiale, în 

verbalizarea și reprezentarea grafică a acestora 

d. Organizarea și reprezentarea temporală: foarte slab dezvoltată (nu cunoaște 

anotimpurile, momentele zilei, enumeră mecanic zilele săptămânii, nu e orientată temporal) 

V. Examen logopedic 
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1. Aparatul fonoarticulator 

Respirația: nazală, ritm normal 

Sistemul labio-comisural: normal dezvoltat 

Dantura: neîngrijită, cariată; mușcătura nomală  

Limba: ușor hipotonă 

2. Aparatul auditiv 

Acuitate auditivă: bună 

Atenţia auditivă: foarte slabă capacitate de concentrare și de menținere a atenției 

Memoria auditiv – verbală: deficitară 

Capacitatea de diferențiere fonematică: slab dezvoltată - sunt prezente înlocuiri, 

inversiuni, adăugiri de sunete în pronunțarea unui cuvânt 

Capacitatea de analiză și sinteză fonematică: deficitară – nu percepe  prezența unui anumit 

sunet în cuvânt, nu identifică poziția sunetului, nu realizează despărțirea cuvintelor în silabe 

Auzul fonematic: slab dezvoltat; insuficient antrenat 

3. Componenta motorie (articulație, pronunție) 

Pronunție deformată a siflantelor S, Z și africatei Ț (interdental); Omiterea vibrantei R, 

uneori înlocuirea cu laterala L; Pronunția inversată a sunetelor; Substituirea sunetelor: Z cu S 

și J cu Ș  

4. Componenta semantică 

a. Înțelegerea cuvintelor  

Cuvinte denumiri: înțelege și folosește substantive, majoritatea fiind noțiuni concrete; 

încă nu stabilește relații de apartenență a noțiunilor-gen la noțiunea-categorie 

Cuvinte acțiuni: utilizează verbe ce denumesc acțiuni concrete din mediul său proxim, 

adeseori conjugate greșit 

Cuvinte însușiri: folosește foarte puține adjective, acestea fiind legate, în special, de 

mărime (mic – mare), culoare și formă (rotund) 

Cuvinte de relație: omite sau utilizează foarte puține prepoziții, adesea greșit 

b. Vocabularul: sărac; exprimarea se realizează în propoziții simple, chiar telegrafic;  

utilizează cuvinte-cheie pentru a exprima o propoziție (ex. ,,Barbie” pentru ,,Vreau să mă 

joc cu păpușa Barbie.”) 

c. Structura gramaticală: sunt prezente dezacorduri gramaticale  între subiect și predicat,  

substantiv și adjectiv 

5. Componenta afectivă și expresivitatea vorbirii 

Ritmul vorbirii: normal 
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Vocea și tonalitatea: normale 

6. Componentele necesare însuşirii citit-scrisului: 

 capacitatea de orientare și organizare spațio-temporală slab dezvoltată; 

 capacitatea de procesare auditivă şi verbală deficitară; 

 capacitatea de diferenţiere şi discriminare fonematică redusă; 

 capacitatea de conștientizare fonologică deficitară (recunoaşterea rimelor, numărarea 

silabelor, identificarea și numirea sunetului iniţial)  

 motricitatea fină insuficient exersată 

 lateralitatea și simetria corpului neconsolidate  

 coordonarea oculo-motorie deficitară 

VI. Diagnostic logopedic 

Tulburări de pronunție pe fondul deficienței mintale ușoare și al sindromului Down. 

Întârziere în dezvoltarea limbajului. Tulburări instrumentale ale scris-cititului. 

VII. Program de terapie logopedică 

1. Obiective: 

1. Dezvoltarea motricităţii generale;  

2. Dezvoltarea motricității fine, a capacității de coordonare oculo-motorie și educarea mâinii 

dominante; 

3. Educarea respiraţiei; 

4. Dezvoltarea motricităţii aparatului fono-articulator; 

5. Dezvoltarea auzului fonematic;   

6. Formarea şi consolidarea schemei corporale, a structurilor perceptiv-motrice de culoare, 

formă, mărime, a structurilor spaţio-temporale;  

7. Pronunția corectă a siflantelor; 

8. Dezvoltarea vocabularului; 

9. Dezvoltarea abilităţilor grafomotorii necesare însuşirii cititului şi scrisului. 

2. Conținuturi: 

a. Exerciţii de coordonare motorie generală 

- exerciţii de mers, în direcţii diferite (dreapta, stânga, înainte, înapoi) asociat cu 

număratul 

- exerciţii cu ambele braţe duse, simultan, spre dreapta, stânga, sus, jos, rotirea lor însoţită 

de respiraţie, numărare sau pronunţia vocalelor 
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b. Exerciţii de dezvoltare a forței musculare ( ,,închidere” şi ,,deschidere”  a pumnului, 

de prehensiune, de flexie şi extensie a fiecărui deget, ,,cântatul” la pian, modelaj, asamblarea 

pieselor de plastic, punerea pionezelor etc.) 

Exerciţii de coordonare oculo-motorie (introducerea formelor în incastre, decupare, 

înşirare de mărgele,  șnuruire, potrivirea pieselor de puzzle etc.) 

Exerciţii de fixare a lateralităţii - exersarea mâinii dominante prin activități de manipulare 

a obiectelor/jucăriilor (ex. aruncarea/ prinderea mingii, răsucirea unei chei, pieptănarea păpușii, 

desenare/colorare, tăierea cu forfeca/ cuțitul de plastic  etc.) 

c. Exerciţii: pentru expiraţie (baloane de săpun, suflarea mingii de ping-pong în ,,poartă”, 

suflarea bărcuței de hârtie pe ,,apă” etc.) și pentru inspiraţie (mirositul unei flori, sticluţe cu 

parfum sau cu diferite esenţe aromatice) 

d. Exerciţii de dezvoltare a mobilităţii fono-articulatoare  prin gimnastică facială, labială, 

linguală, mandibulară 

e. Exerciții de antrenare a auzului fonematic  

- exerciţii de ascultare şi identificare a unor semnale sonore, a sunetelor emise de animale 

sau de către diverse instrumente muzicale,  

- imitarea unor sunete din natură 

- exerciții de memorare  a 2-3 zgomote în ordinea producerii lor 

- exerciții de asociere a imaginilor a căror denumire  conține silabe identice (ex. casă – 

masă, păpușă – mănușă etc.)  

- exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe 

f. Exerciții de învățare a aspectului simetric al corpului (identificare stânga-dreapta; 

localizarea unui obiect prin raportarea la schema corporală proprie); 

Exerciții de identificare, denumire și  operare cu culori, forme și mărimi 

Exerciții de cunoaştere a noţiunilor spaţiale (sus – jos, dreapta – stânga, pe – sub – în) şi 

operarea cu acestea 

Exerciții de ordonare a obiectelor (imaginilor) în progresie stânga-dreapta după anumite 

atribute: culoare, mărime, formă 

Exerciții de învățare a serialității 

g. Exerciții de obținere corectă a sunetului ,,S”  

h. Exerciții de dezvoltare a vocabularului 

Exerciții de asociere obiect-imagine și de cunoaștere a categoriei (ex. ,,fructe”, ,,legume”, 

,,animale”, ,,mijloace de transport”) 

Joc de rol cu imitarea unor acţiuni concrete și verbalizarea acestora 
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3. Rezultate obținute: 

- coordonare motorie generală mai bună, dar încă nu respectă ritmul de realizare al unei 

mișcări 

- motricitatea fină antrenată, dar încă nu posedă dexteritate în mânuirea foarfecelor 

- realizează pensa digitală, dar trebuie atenționată la ținerea instrumentului de scris   

- asamblează, singură, un puzzle din 6 piese 

- lateralitatea, mâna dominantă încă nu e stabilizată (în timpul colorării, mută creionul 

dintr-o mână în alta) 

- realizează cu plăcere exercițiile de respirație  

- realizează majoritatea exercițiilor de gimnastică fonoarticulatorie (nu reușește încă 

formarea cupei linguale) 

- identifică sunete emise de animale și câteva zgomote din natură, dar memorează doar 

unul din două prezentate în ordine aleatorie 

- nu identifică prezența sau absența unui sunet în cuvânt; nu reușește să despartă cuvintele 

în silabe decât cu ajutor 

- cunoaște majoritatea culorilor, dar confundă ,,mov” cu ,,roz”, ,,maro”cu ,,negru”; în 

cazul formelor geometrice, confundă denumirile-,,dreptunghiul” este ,,triunghi”; ordonează 3 

obiecte după mărime, dar necesită ajutor în plasarea acestora stânga-dreapta în raport cu 

propriul corp 

- pronunță corect sunetul ,,S” izolat (mecanic, cu ajutorul bățului de chibrit), dar nu s-a 

reușit trecerea la etapa de consolidare în silabe 

- a achiziţionat cuvinte care denumesc obiecte, categorii și acţiuni, dar mai puțin sau 

deloc, noţiuni referitoare la organizarea spaţiotemporală, la însușirile obiectelor și la cuvintele 

de relație 
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3.6. Managementul stresului parental în familiile copiilor cu C.E.S. 

 

Profesor învățământ preşcolar special Oboroceanu-Neguţ Constanţa Dana, 

Grădiniţa Specială Cluj Napoca, jud. Cluj 

 

Mediul familial este primul mediu social în care ia naştere şi se desfăşoară viaţa oricărui 

copil. A fi părinte înseamnă a avea o anumită vulnerabilitate, iar atunci când vorbim de părinţii 

copiilor cu C.E.S., această vulnerabilitate creşte înzecit. Primirea diagnosticului pentru copilul 

lor este o lovitură extrem de grea, sperând mereu ca cei avizaţi să greşească şi trecerea timpului 

să infirme diagnosticul primit. 

Familia este primul grup de socializare din care copilul face parte, în care îşi exersează 

primele comportamente sociale şi se descoperă pe sine. Este locul în care copilul se simte în 

siguranţă din punct de vedere afectiv, dragostea pe care o primeşte ajutându-l să-şi contureze 

identitatea, să “crească” din punct de vedere psihologic şi să-şi dezvolte deprinderile de 

adaptare la mediu. De cele mai multe ori, tot ceea ce presupune dinamica familială este 

modificat, predominant negativ, în momentul când unul dintre copii este diagnosticat cu o 

dizabilitate. Boala are o încărcătură emoţională, atât pentru copil, cât şi pentru familia lui. 

Statusul de părinte cu copil cu dizabilităţi este încă asociat cu sentimentul de culpabilitate 

şi păstrează conotaţiile stigmatizării. Mai mult, diagnosticul copilului antrenează scoaterea la 

iveală a unor secrete privind viaţa privată, ceea ce se adaugă la drama familială pe cale să se 

trăiască. Din cauza cerinţelor cumulate cu grija pentru un copil cu C.E.S., părinţii nu mai au 

mult timp personal. Rezultatul poate fi o legătură afectivă slabă între părinţi (Contwell/Baker, 

1984), depresia, retragerea unui părinte din faţa responsabilităţilor de îngrijire sau chiar 

divorţul. 

Prezenţa unui copil cu nevoi speciale în familie poate avea efecte nedorite asupra 

diverselor domenii ale vieţii de familie, inclusiv relaţia maritală, relaţia dintre fraţi atunci când 

aceştia există, relaţiile de socializare în familie, precum şi rutinele în familie.  

În cazul multor familii, viaţa de de zi cu zi se concentrează în jurul bolii şi, chiar dacă se 

simte bine, părinţii au tendinţa de a-l hiperproteja, astfel accentuându-se statusul de “bolnav” 

al copilului,, în detrimental dezvoltării fireşti conforme vârstei şi preocupărilor lui. Existenţa 

altor fraţi, poate duce în principal la neglijarea emoţională a acestora. Aceştia pot dezvolta, la 

rândul lor, sentimente de gelozie şi agresivitate faţă de restul familiei, se simt străini, ei sunt 

cumva în afara “normalului”, care în acest context presupune să fii bolnav şi să beneficiezi de 
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îngrijiri speciale, uneori chiar se simt vinovați că sunt sănătoşi. Ei ajung să-şi concureze afectiv 

fratele /sora bolnavă sau se reorientează către alte persoane din familia extinsă sau din afara 

familiei. 

Atitudinea părinţilor joacă un rol important în procesul adaptării fraţilor la dizabilitate. În 

momentul când părinţii fac dovada acceptării copilului cu C.E.S., fraţii tind să reacţioneze în 

acelaşi fel. Capacitatea părinţilor de a comunica deschis pe tema dizabilităţii copilului şi a 

tensiunilor care pot exista în familie sunt foarte importante pentru fraţi. 

Părinţii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale reprezintă un grup vulnerabil în ceea ce 

priveşte stresul, fiind astfel ilustrată nevoia de intervenţie privind managementul stresului 

parental adresată acestor părinţi. Din perspectiva lui Patnaik (2014), stresul este definit ca fiind 

o experienţă emoţională negativă ce produce schimbări la nivel biochimic, fiziologic, cognitiv 

şi comportamental, schimbările fiind orientate către gestionarea eficientă a situaţiei stresante 

sau către acomodarea cu aceasta. Dar stresul nu vizează doar experienţa individuală ci, mai 

curând răspunsurile emoţionale, cognitive, comportamentale şi intrapersonale asociate 

stimulului stresor. Astfel stresul parental poate fi definit prin stresul asociat cerinţelor şi 

responsabilităţilor specific rolului de părinte, fiind adesea manifestat prin intermediul unor 

senimente negative orientate către părinte sau copil.(Cronin şi colaboratorii,2015) 

Stresul este amprenta cea mai puternică pe care dizabilitatea o lasă asupra părinţilor. 

Factorii care sunt responsabili de provocarea stresului şi care fac presiuni asupra părinţilor sunt 

(Westwood, Palmer, Owens, 1998): 

 Să facă faţă mâhnirii profunde şi să suporte “durerea cronică”; 

 Să facă faţă prejudecăţilor sociale; 

 Lipsa de timp; 

 Să-şi găsească timp pentru ei înşişi; 

 Imposibilitatea de a se odihni suficient, tulburările de somn; 

 Aşteptările pe care le au cu privire la diferite programe educaţionale, terapii specifice 

desfăşurate de diverşi specialişti, contactul şi relaţionarea cu aceştia; 

 Să înţeleagă evaluările şi rapoartele asupra progresului copilului; 

 Să-şi dezvolte deprinderi de colaborare şi muncă în echipă cu specialiştii; 

 Conflictele maritale. 

Definiţiile de astăzi ale stresului  scot în evidenţă relaţia dintre persoană şi mediu, luând 

în considerare caracteristicile persoanei pe de o parte, şi natura evenimentelor, pe de altă parte. 

În 1966 Lazarus sugera că stresul trebuie abordat ca un concept care ne ajută să înţelegem 

o paletă largă de fenomene de mare importanţă în adaptare. El defineşte stresul psihologic ca 
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un răspuns la anticiparea ameninţării unui pericol şi plasarea individului în situaţia de a-şi 

mobiliza şi utiliza propriile resurse şi cele disponibile din mediu pentru a face faţă 

pericolului.(Roskies şi Lazarus,1980). 

Din experienţa unei mame a unui copil cu autism (M.L.) aflăm şase lucruri pe care ar 

trebui să le ştim despre părinţii cu copii speciali: 

1. Sunt obosită. A fi părinte este un efort în sine. Să creşti un copil cu nevoi speciale 

presupune un nivel ridicat de oboseală. Chiar dacă am avut un somn bun peste noapte, 

sau am avut ceva timp liber, există un nivel de oboseală fizică şi emoţională, care este 

întotdeauna acolo, care pur şi simplu vine de la dificultatea de a duce în spate toate aceste 

nevoi speciale. Sunt mereu recunoscătoare pentru orice ajutor venit de la prieteni cu 

scopul de a-mi face viaţa mai uşoară, indiferent cât de mic este acesta, începând cu a-şi 

aranja timpul în funcţie de programul meu care este a unui părinte cu nevoi speciale, 

ţinând cont de locaţie care poate părea inadecvată pentru un părinte cu copil tipic, până la 

faptul de a avea grijă de fiul meu în timp ce eu iau masa. 

2. Sunt geloasă. Este dificil să mă arăt şi să spun acest lucru, dar este adevărat. Când văd 

un copil de un an care face ceea ce copilul meu de patru ani încă nu poate face (cum ar fi 

să spună câteva cuvinte cu sens), simt un fior de gelozie. Mă doare să văd pe fiul meu că 

se luptă atât de greu să înveţe ceva, ce vine natural pentru un copil ce se dezvoltă într-o 

manieră tipică, cum ar fi de exemplu să mestece sau să arate cu degetul. Dar cel mai greu 

pentru mine este când fiul meu este înconjurat de copii normali. Ceea ce mă conduce la 

următorul punct… 

3. Mă simt singură. Eşti singur când creşti un copil cu nevoi speciale. Mi-a făcut mult bine 

să mă conectez cu alte mame cu copii cu nevoi speciale, pentru care nu este inconfortabil 

sau şocant să faci schimb de poveşti despre medicamente sau terapii. Chiar şi în această 

comunitate există o variaţie în care fiecare copil este afectat. Numai eu înţeleg cel mai 

bine suişurile lui I. şi provocările prin care trece. Odată cu aceasta vine şi singurătatea în 

rol de părinte al unui copil cu nevoi speciale. De multe ori mă simt singură în creşterea 

lui. 

4. Îmi doresc să nu vă mai aud spunând „retardat” sau „atâta timp cât este sănătos…” 

sau „sănătos să fie…”. Ştiu că, de obicei, oamenii nu doresc să fie nepoliticoşi făcând 

aceste comentarii, pe care probabil le-am făcut și eu înainte de a-l avea pe I. Dar acum ori 

de câte ori îi aud, simt un fior de durere.”Şi ce dacă nu e sănătos ?”vreau să întreb… 

Răspunsul meu este: vei fi bine şi copilul tău va avea în continuare o viaţă frumoasă. 
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5. Sunt un OM. Am fost supusă provocării şi împinsă dincolo de limitele mele în creşterea 

fiului meu. M-am dezvoltat mult ca persoană, şi mi-am deschis  inima şi dezvoltat empatia 

pentru ceilalţi într-un mod în care nu aş fi făcut-o dacă nu l-aş fi avut pe el.Sunt o mamă 

care mă comport în diferite moduri. Uneori devin capricioasă, fiul meu mă irită, şi, uneori, 

vreau doar să fug sau să merg la cumpărături. Încă mai am vise şi aspiraţii numai ale mele. 

Călătoresc, dansez, apreciez mâncarea bună, vorbesc despre întâlniri amoroase şi îmi 

place un pulover de caşmir de calitate. Uneori e bine să evadezi şi să pălăvrăgeşti despre 

toate aceste lucruri. Şi dacă cumva pare că vorbesc tot timpul despre orice altceva din 

viaţa mea, este pentru că îmi este greu să vorbesc despre copilul meu. 

6. Vreau să vorbesc despre fiul meu/ E greu să vorbesc despre el. Fiul meu este cel mai 

venerat-inspirat lucru care s-a întâmplat în viaţa mea. De multe ori nu împărtăşesc cu alţii, 

chiar şi cu prietenii apropiaţi sau familie, profunzimile prin care trec când e vorba de fiul 

meu. Dar aceasta nu înseamnă că nu vreau să învăţ cum să împărtăşesc viaţa mea cu cei 

care mă înconjoară. 

Creşterea unui copil cu nevoi speciale a schimbat viaţa mea. Am fost crescută într-o 

familie în care performanţa de prim rang şi perfecţiunea erau mai presus de toate, şi inconştient, 

ajunsesem să judec pe alţii, din această perspectivă. Nimic nu  distruge mai mult aceste credinţe 

decât un copil dulce, inocent, născut cu o dizabilitate care fac viaţa cotidiană şi “ performanţa” 

obişnuită dificile sau imposibile uneori de realizat.(M.L.) 

A creşte un copil cu nevoi speciale este la fel cu a pleca într-o călătorie într-un loc unde 

nu ai mai fost niciodată. Poţi descoperi că în multe feluri călătoria nu este aceeaşi descrisă în 

cărţile de specialitate şi poţi avea sentimentul că eşti într-o cu totul altă călătorie. Într-o zi ai 

parte de vreme bună, în altă zi ai parte de furtună. 

În literatura de specialitate mecanismele de prevenţie şi adaptare la stres sunt cunoscute 

sub denumirea de coping sau management al stresului (Lazarus şi Folkman,1984).Acesta este 

definit ca fiind “eforturile cognitive şi comportamentale în continuă schimbare pentru a face 

faţă unor cerinţe specifice externe şi interne care sunt evaluate ca taxând sau depăşind resursele 

persoanei.” 

Odată cu trecerea timpului, abordările copingului (managementului) au fost diferite, însă 

trei mari abordări sunt frecvent amintite în literatura de specialitate: abordarea bazată pe 

persoană, abordarea bazată pe situaţie şi abordarea cognitivă. 

Cei mai mulţi părinţi ai unor copii cu dizabilităţi ajung la strategii de coping centrate pe 

emoţii datorită naturii “de nerezolvat “ a dizabilităţii copilului lor. Îşi acceptă copiii 

necondiţionat şi reinterpretează copilul ca pe ceva care are în cea mai mare măsură nevoie de 
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iubire, sprijin şi în mică măsură de altceva. Alţi părinţi însă reacţionează la dizabilitatea 

copilului mobilizându-şi toate resursele pentru a ajuta copilul să înveţe să meargă, să vorbească, 

să fie integrat în comunitate şi eventual, să devină măcar parţial independent. Alături de 

strategiile de management centrate pe emoţii, părinţii vor angaja şi strategii de coping centrate 

pe problemă.(Seligman,2000). 

Aşa cum susţin şi Lazarus şi Folkman(1984) strategiile de management nu sunt prin ele 

însele bune sau rele. O strategie eficientă într-o situaţie poate fi ineficientă în alta. Eficienţa 

strategiei de coping depinde de gradul în care este potrivită cerinţelor interne sau externe ale 

situaţiei. 
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3.7. Plan de intervenție personalizat tehnica ,,Mandala tipurilor de cer”  

 

Profesor Belei Elena Camelia, 

Liceul Tehnologic „Stefan Hell”, Sântana, jud. Arad 

 

1. Date despre subiect:  

Nume și prenume: O.M., 17 ani, sex masculin 

Ciclul de învățământ: profesional, clasa a IX-a  

Date familiale:  O.M. provine dintr-un centru de plasament și are doi frați mai mici (16 

ani/12 ani). Cei trei frați locuiesc în același centru de plasament,  încă de mici, când au fost 

părăsiți de mamă, despre tată neexistând nicio informație. 

O.M. este îngrijit de către cei din centrul de plasament. Vine la școală îmbrăcat decent. 

Aceștia se interesează periodic de situația lui școlară. Din când în când (îmi) mărturisește că se 

simte singur, că și-ar fi dorit o familie tradițională, dar că nu îi pasă de mama care l-a părăsit 

fără niciun motiv. Cu cadrele didactice se comportă politicos, uneori se mai întâmplă să fie ușor 

impulsive, dar nu s-a înregistrat niciodată vreo situație ieșită din comun,  iar dacă sunt unele pe 

care nu le place, absentează de la orele acestora. Cu unii profesori se înțelege foarte bine, fiind 

deschis și confesându-se referitor la problemele pe care le întâmpină: va trebui să plece din 

centru și se simte responsabil pentru ceilalți frați.   

2. Date despre problema identificată: 

O.M. știe că urmează să se angajeze, pentru a se putea întreține. Simte acest lucru ca pe 

o povară, deoarece programul școlar e destul de lejer, iar între el și cadrele didactice există o 

stare confortabilă, calmă, în timp ce colegii și șefii de la locurile de muncă pe care le-a încercat 

nu îl înțeleg și tolerează comportamentul un pic rebel. O.M. are coeficientul de inteligență sub 

70 și prezintă ușoare tulburări de comportament. În plus, în timp ce muncește trebuie să urmeze 

și cursurile școlii, dorind să finalizeze școala profesională, în vederea obținerii atestatului de 

mecanic auto. Se simte copleșit și are tot mai dese stări de enervare, în acest context provocând 

conflicte la școală.  

3. Date despre cauze: Individuale – DA; IQ sub 70 + tulburări de comportament. 

Probleme personale, legate de școală, loc de muncă, viitor. 

4. Stabilirea obiectivelor: Pe termen lung: absolvirea școlii profesionale, obținerea unui 

loc de muncă potrivit. Pe termen scurt: recuperarea lecțiilor pierdute din cauza absenteismului, 
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stabilirea unor resurse personale care să reprezinte o rezervă, pentru momentele în care va trebui 

să facă față unor situații deosebite, practica la service auto din oraș. 

5. Alegerea unei tehnici inspirate din teoriile narative: MANDALA TIPURILOR DE 

CER 

6. Adaptarea tehnicii la specificul cazului ( descrierea tehnicii): Scop: identificarea 

situaţiilor dificile cu care ne confruntăm în diferite perioade ale vieţii şi înţelegerea măsurii în 

care acestea sunt dependente de context sau de noi înşine.  

Materiale necesare:   ●Foaie de carton carton; ●Compas; ●Rechizite de scris şi colorat;  

Această tehnică are la bază premisa că anumite situaţii problematice din viaţa noastră 

depind într-o mai mare măsură de context şi mai puţin de forţele proprii, sau dimpotrivă, situaţia 

putând fi clasificată în sensul opus al primei formulări. Copiii, elevii şi cadrele didactice vor 

constitui o mandală pe care vor expune mai multe tipuri de cer. Secvenţele pot fi împărţite 

pornind de la un cer senin de vară care se înnorează treptat, şi continuând cu etapele până la  

constituirea unei furtuni, tornade sau orice altceva doresc participanţii la exerciţiu.  

Prima etapă este de identificare a situaţiei prezentă şi stabilirea gradului gravităţii. O.M. 

este pus în situația de a învăța și de a munci în același timp. Dorește să facă acest lucru, deoarece 

în curând va trebui să plece din centrul de plasament și va trebui să se descurce singur. Din 

punctul de vedere al reprezentanților școlii, acest lucru e posibil dacă va munci după-amiază, 

pentru ca în timpul dimineții/amiezii să urmeze cursurile. Se simte copleșit și nu știe cum/de 

unde să înceapă, cu atât mai mult cu cât se simte responsabil pentru creșterea fraților mai mici, 

plus că și-ar dori să mai aibă și timp liber.  

A doua etapă este descrierea situaţiei prin asocierea cu imaginea aleasă. Din mandală, în 

momentul actual O.M. simte că i se potrivește cerul înnorat și presărat de ploi. A treia etapă 

este dată de identificarea cauzei pentru care participantul la exerciţiu s-a postat în acea zonă. 

Cauzele pot fi de natură personală (eu nu reuşesc să învăţ atât de mult), de natură relaţională 

(nu-l agreez pe profesorul x şi în consecinţă nu îmi place materia) sau de natură specifică unui 

context (timpul e prea scurt ca să mă pregătesc pentru olimpiadă).  

O.M. nu are timp să le facă pe toate și nu are forță să le facă pe toate, simțindu-se epuizat.  

A patra etapă este conştientizarea faptului că mandala tipurilor de cer este în continuă 

mişcare, indiferent de poziţionarea prezentă. O.M. și-ar dori să se odihnească. Își dorește cerul 

calm, cu nori albi, de vară.  

A cincea etapă este concretizată în identificarea altor situaţii în care au fost poziţionaţi în 

diferite secvenţe ale mandalei şi durata în care tipurile de cer şi-au modicat poziţia. Accentul 
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cade pe identificarea situaţiilor în care copilul sau elevul poate fi mobilizat pentru a se deplasa 

singur într-o direcţie sau alta pentru a nu rămâne blocat în acelaşi stadiul.  

O.M. consideră că are următoarele posibilități: să renunțe la școală; să renunțe la locul de 

muncă; să încerce o înțelegere cu șeful de la locul de muncă pentru a-l plăti zilier, mergând la 

muncă din când în când sau o dată pe săptămână. 

Ultima etapă se referă la planificarea unui program pe care copilul sau elevul este dispus 

să-l parcurgă. O.M. este dispus să aplice a treia variantă: să încerce o înțelegere cu șeful de la 

locul de muncă pentru a-l plăti zilier, mergând la muncă din când în când sau o dată pe 

săptămână. Crede că ar putea face față și școlii, și muncii. În acest mod poate finaliza studiile, 

obținând atestat în mecanică, poate avea bani de buzunar, urmând ca în momentul în care 

finalizează școala să aibă destulă experiență pentru a fi angajat cu normă întreagă.  

Mandala realizată de O.M. – a dorit să folosească doar două culori, menționând că sunt 

preferatele lui și că oricum nu se pricepe la desen...  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT 

Numele şi prenumele elevului: O.M. 

Mama: A.M.; Tata: nu se cunosc date 

Domiciliul: str. Câmpului, nr. 8, Sântana 

Unitatea de învăţământ la care este înscris: Liceul Tehnologic Stefan Hell, Sântana 

 

Servicii psihoeducaționale pentru copiii cu CES 

Tipul de 

serviciu/ 

intervenție 

Instituția 

responsabilă 
Obiective 

Data de 

începere 

Perioada 

de 

acordare a 

serviciului 

Persoana 

responsabi

lă de 

acordare a 

serviciului 

Servicii 

educaționale 

Liceul 

Tehnologic 

Stefan Hell, 

Sântana 

●să parcurgă materia 

predată la disciplinele 

studiate 

10.11 

2018 

Cls. IX-XI 

2018-2021 

Belei 

Elena 

Camelia 
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●să participe la orele de 

practică 

●să absolve anii școlari 

fără corigențe  

●să reducă numărul 

absențelor 

●să obțină calificarea 

necesară obținerii unui loc 

de muncă  

 

Servicii de 

consiliere și 

orientare 

școlară 

Liceul 

Tehnologic 

Stefan Hell, 

Sântana 

●să fie orientat către 

meseria potrivită 

●să se adapteze regulilor 

●să coopereze cu colegii, 

cadrele didactice, 

societatea 

 Cls. IX-XI 

2018-2021 

Belei 

Elena 

Camelia 
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3.8. Studiu de caz 

 

Profesor învățământ preșcolar David Bernadet, 

G. P. P. nr. 13 Satu Mare, jud. Satu Mare 

 

Numele elevului: ANM 

Data naşterii: 29.09.2008 

Starea de sănătate: bună 

Psihodiagnostic:  nediagnosticată la data întocmirii planului 

Recomandarea comisiei: fără recomandare; părinţii refuză colaborarea cu şcoala; în 

lipsa actelor şi a acordului acestora nu s-a putut obţine certificatul de expertiză.   

Intervenţia: învăţătoarea M. V. lucrează cu eleva după curriculum-ul clasei I, fără 

sprijinul părinţilor. 

Echipa de caz:profesor itinerant, consilier școlar, învățătoare, logoped. 

Informaţii generale  

Elevul  urmează în prezent, anul şcolar 2019-2020, cursurile şcolii de masă, la clasa a III-

a. Nu a frecventat grădiniţa. Urmează cursurile claselor I şi a II-a, după care rămâne repetent, 

fiind astfel preluat de înv M. V. Provine dintr-un mediu familial cu potenţial intelectual foarte 

scăzut. Părinţii, necăsătoriţi legal, au în îngrijire doi copii: pe ANM şi un băiat care a renunţat 

la şcoală la clasa a VI-a, având vârsta de 14 ani. Acesta din urmă a avut certificat de expertiză, 

fiind diagnosticat ca elev cu CES. Tatăl şi mama se angajează ca muncitori sezonieri, neavând 

un loc de muncă stabil, şi nici un fel de calificare. Beneficiază de ajutor social. Preocuparea 

pentru situaţia şcolară a fiului  lor este aproape nulă, acestuia i se asigură adăpost, hrană, 

îmbrăcăminte şi rechizitele necesare la şcoală. În colectivul clasei s-a integrat destul de greu, 

fiind o fire retrasă, puţin comunicativă, suspicioasă. După un an de zile, acum la clasa a III-a, 

se poate spune că intră în relaţie cu colegii, destul de timid însă. Lucrează singur ceea ce i se 

cere, acceptă şi spijin nu doar din partea învăţătoarei, ci şi a colegilor. În grup e dornic să 

deseneze, în rest activitatea de instruire e cu totul diferită de a celorlalţi. Progresele nu au fost 

spectaculoase, dar sunt evidente, ceea ce il bucură şi il mobilizează.     

Informaţii educaţionale 

Comportament cognitiv  

 Nu are formate deprinderi de citit-scris, recunoaşte o parte din litere, citeşte silabe din 2-

3 litere, transcrie şi copiază dar nu are auz fonematic şi deprinderi de natură analitico-
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fonetică-sintetică în scrierea independentă. Aude sunetul iniţial în cuvinte des auzite. 

Reţine cu greutate unele litere ( b, v, j, f, d, ş, ţ, z,h, â, î, ă, k), pe unele confundându-le ( 

d cu t,b cu p, etc). Ştie să-şi scrie numele de familie. Formulează propoziţii cu dificultate, 

doar după modele sugerate.Exprimarea este nesigură, ca şi cum s-ar teme de propriile-i 

cuvinte. Nu povesteşte, nu comunică sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a 

mesajelor orale este foarte redusă.  

 Cunoaşte numeraţia 0-10, dar nu reţine cum se citesc numerele 10-30.Sistemul poziţional 

de formare a numerelor îi rămâne necunoscut. Numără crescător 0-30, cu sprijin, dar nu 

şi descrescător. Nu recunoaşte locul numărului într-un şir (vecini), nu face comparaţii. 

Rezolvă operaţii 0-10 doar cu material concret- de mânuit. Face calcule şi în concentrul 

10-30 folosind calculul în scris ( cu material concret). Nu prea înţelege problemele 

matematice, află însă la solicitare „ la un loc” sau „ câte mai rămân”. Încurcă semnele 

plus şi minus. Cunoaşte bancnotele şi monedele parţial, nu ştie să aprecieze preţurile sau 

ce rest va primi, nu ştie unităţi de măsură, nu apreciază duratele, nu citeşte ceasul. 

Recunoaşte cercul, fără celelalte figuri geometrice.  

 Este ancorat în prezent. Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează evenimente în timp, 

sau derularea pe o perioadă de două-trei zile. Pentru o zi, cunoaşte perioada de dimineaţă, 

după-amiază, dar nu orele.  

 Nu este interesat de schimbările din jurul lui şi nu reţine cunoştinţe de natură ştiinţifică,  

ci doar ce se bazează pe propria-experienţă şi atunci cu întrebări de orientare.  

 

Relaţii sociale 

 Se manifestă fără reţinere doar în familie. La şcoală este retras, foarte rar intră în relaţie 

cu alţi copii. Comunică la nivel minim când lucrează în grup şi de obicei desenează sau 

ascultă pe alţii. Este acceptat de colectivul clasei, însă copiii nu il atrag în jocurile lor. 

Uneori intră în conflict cu câte un coleg, mai ales când i se reproşează că şi-a însuşit lucrul 

altuia. Are obiceiul să-şi însuşească şi bani, dovedind abilitate, nefiind prins asupra faptei  

niciodată. Dacă este ameninţat, recunoaşte cu „jumătate de gură”. Le ascunde părinţilor 

faptele rele, temându-se de pedepsele corporale. 

 În general vine la şcoală curat îmbrăcat, spălat  mai ales pe mâini şi pe faţă.  Igiena 

corporală nu se face consecvent.   

 Părinţii nu colaborează cu şcoala, nu se interesează de situaţia copilului, nu-i acordă 

sprijin, acasă nu sunt de găsit. Au însă grijă ca el  să vină la şcoală aproape zilnic, îi 

asigură mâncare şi îmbrăcăminte, rechizite, ghiozdan. 
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Capacităţi, competenţe, abilităţi, puncte slabe, nevoi: 

 Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample; 

 Nu are abilităţi de natură tehnologică; 

 Nu reţine decât cu ajutorul  materialelor concrete, prin  reluări permanente ; 

 Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii; 

 Pronunţă bine, dar auzul fonematic nu e format; 

 Lucrează cu uşurinţă la matematică în concentrul 0-10, cu dificultate în concentrul 0-30, 

doar cu material concret; 

 Nu face calcule orale; 

 Memoria şi atenţia sunt foarte scăzute; 

 Imaginaţia lipseşte, fiind ancorat în prezent; 

 Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică; 

 Îi place să scrie- transcrie destul de corect; 

 După dictare nu scrie toate literele, chiar dacă le citeşte - nu reţine semnul grafic; 

 Îi e neclară scrierea cu iniţială mare ( nume de persoane, început de propoziţie); 

 Are nevoie de atenţie, din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic; 

 Permanent are nevoie de sprijin; 

 

Nevoi specifice ale copilului în cadrul școlii: 

 Integrarea copilului în programe cu scop ameliorative; 

 Creșterea interesului copilului față de școală și învățătură, prin tratarea sa  

 diferențiată, aprecierea progreselor făcute și nu neapărat a rezultatelor obținute; 

 Creșterea respecului față de sine, dar și față de cei din jur; 

 

Program de intervenție personalizat 

Domeniul comportamental: 

 Performanța la citire, măsurată prin teste standardizate este inferioară nivelului 

așteptat,comparativ cu vârsta cronologică,nivelul și măsura inteligenței persoanei; 

 Abilitățile de scris,măsurate prin teste standardizate,sunt sub nivelul așteptat,comparativ 

cu vârsta cronologica a subiectului; 

 Sentimentul de inferioritate care provin din dificultățile de învățare tind să amplifice 

problemele de învățare; 

Obiective pe termen scurt: 
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1. Să identifice literele alfabetului (b, p, d, t, ş, ţ, z, v, h, j, x, y, g, f, ă, â, î); 

2. Să citescă cuvinte din 2-3 silabe ; 

3. Să identifice grupuri de litere (ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi); 

4. Să scrie corect după dictare literele alfabetului şi grupurile de litere; 

5. Să scrie numere în concentrul  0-100; 

6. Să efectueze operaţii 0-100 fără trecere peste ordin şi cu trecere peste ordin ; 

7. Să rezolve probleme cu o singură operaţie ; 

8. Să recunoască figurile geometrice; 

9. Să denumească părţile componente ale corpului omenesc, al unui animal, ale unei plante;   

 

Domeniul socio-afectiv-emoţional: 

 Să colaboreze cu colegii în rezolvarea unor sarcini de grup; 

 Să participe la jocuri de echipă (la ora de educaţie fizică); 

Obiective pe termen lung: 

1. Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor citite, 

cunoscute; 

2. Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-100 fără şi cu suport concret; 

3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale; 

4. Dezvoltarea  unor competenţe ale intelectului (memorare, gândire logică, stabilirea de 

relaţii cauză-efect); 

 

Strategia de intervenție 

Stabilirea unui plan de educație personalizat sub îndrumare profesorului itinerant și în 

colaborare cu învățătorul clasei, logopedul; 

Tehnici de intervenție 

 Crearea unui ambient plăcut în cabinetul de sprijin în vederea eliminării atitudinilor de 

blocaj şi a dificultăţilor de comunicare; 

 Aplicarea unor tehnici proiective pentru a facilita comunicarea şi exprimarea propriilor 

percepţii şi emoţii; 

 Stabilirea unui program zilnic al şcolarului care să asigure un echilibru sănătos între 

programul de şcoală, efectuarea temelor, timpul de joacă, odihnă, şedinţe la logoped, 

pregătire suplimentară cu prof.itinerant; 

 Utilizarea unei game largi de întăriri pozitive (simbolice, verbale, nonverbale etc.) pentru 

a recompensa reuşitele la citit-scris; 
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 Antrenarea subiectului la rezolvarea exerciţiilor de citire treptat: a silabelor, a cuvintelor 

monosilabice, bisilabice, plurisilabice, a propoziţiilor simple în vederea reducerii în 

intensitate a emoţiilor negative provenite din frustrare sau inhibare; 

 Completarea de fişe de lucru şi sarcini de evaluare, completarea unor teste şi imagini, a 

unor texte lacunare, benzi desenate, jocuri experimentale; 

 Terapia prin joc pentru dezvoltarea limbajului, învăţarea citit-scrisului (Trenul silabelor, 

Jocul silabelor duble, Traista fermecată) utilizând alfabetarul; 

 Stimularea şi dezvoltarea învăţării prin cooperare ce asigură elevului condiţii optime de 

a se afirma individual şi în echipă;  

 Facilitarea comunicării, relaţionării şi sprijinirii subiectului în vederea depăşirii 

momentelor dificile; 

 Corelarea activităţilor de învăţare individualizată utilizate la clasă de învăţător cu cele ale 

consilierului, sub îndrumarea logopedului; 

 Jurnalul – desenarea unei feţe care să exprime starea sufletească din ziua respectivă şi 

trecerea treptată la notarea în paginile acestuia, zilnic, a unui lucru pozitiv cu privire la 

şcoală; 

 Terapia prin desen: desenarea apoi scrierea cuvintelor, grupurilor de cuvinte sau a 

propoziţiilor sugerate de imagini având la dispoziţie coli de desen şi creioane colorate; 

 Cunoaşterea şi identificarea capacităţilor/abilităţilor elevei care îi permit acesteia să 

depăşească dificultăţile de învăţare şi care aparţin unui tip de inteligenţă dominant prin:  

1. Realizarea de către învăţător a unui portofoliu de observaţie a subiectului în timpul 

orelor; 

2. Stimularea elevei pentru a-şi exprima interesele; 

3. Chestionarul de stabilire a tipului de inteligenţă predominant; 

4. Oferirea unor oportunităţi în care subiectul să-şi poată manifesta şi dezvolta tipul de 

inteligenţă predominant;  

5. Menţinerea schimbărilor sau ameliorărilor atinse de la o întâlnire la alta; 

6. Dirijarea elevei spre acte şi comportamente constructive; 

 Realizarea unei hărţi de evaluare progresivă în vederea cuprinderii vizuale a progresului 

– diagrama înregistrând abilităţi şi comportamente, performanţe şi deficiențe.   

 

Bibliografie: 

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Situatia-copiilor-cu-cerinte-educative-

specialeinclusi-in-invățământul-de-masă; 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 476  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

Adina, Ecaterina, Vrǎsmas, 2006,Psihopedagogia copilului cu dificultǎţi de invǎtare, 

Suport de curs, Editura Credis, Bucureşti; 

Vrăşmaş, T., (2001), Învăţământul integrat şi/sau incluziv pentru copiii cu cerinţe 

educative speciale, Ed. Aramis, Bucureşti; 

Anexă la OMEN nr. 3124/20.01.2017 Metodologia pentru asigurarea suportului necesar 

elevilor cu tulburări de învățare; 

Gherguţ, A. (2005), Sinteze de psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi. 
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3.9. Adaptarea curriculară 

 

Profesor învățământ primar Buia Elisabeta, 

Liceul Tehnologic ,,Liviu Rebreanu” Maieru, jud. Bistrița-Năsăud 

 

1. INFORMAŢII DE BAZĂ: 

Numele elevului: A.M.C. 

Data naşterii: 18.08.2011 

Clasa: a II-a  

Domiciliul: loc. Maieru, str. Principală, nr. 23, jud. BN. 

Psihodiagnostic: Tipul de deficienţă: Deficienţă mentală, nivel uşor. 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.  

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia lui, având în 

componenţa sa mama, tatăl vitreg şi încă 4 fraţi. Familia nu are nici un venit şi prezintă condiţii 

precare de locuit. Mama îi acordă atenţie privind activitatea şcolară, dar acţionează cu violenţă, 

urmată de satisfacerea poftelor copilului. 

 

2. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

 

Numele cadrului didactic: prof. înv. primar Buia Elisabeta, Liceul Tehnologic ,,Liviu 

Rebreanu” Maieru 

Data elaborării P.I.P.: 1 octombrie 2019 – 12 iunie 2020 

 

3. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

 chestionare orale; 

 observaţii curente; 

 aplicaţii practice; 

 fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

 proba de evaluare; 

 convorbire individuală şi în grup; 

 observaţia spontană şi dirijată. 

 

4. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 
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Pe termen lung: 

 Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor 

gramaticale; 

 Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

 Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

 Dezvoltarea capacităţilor de calcul matematic; 

Pe termen scurt: 

 Formarea abilităţilor de comunicare; 

 Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

 Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

 Participarea la activităţi de grup; 

 Participarea la activităţi specifice matematicii; 

 Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral  şi în scris; 

 

SCOPURILE PROGRAMULUI 

 Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

 Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

 Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

 Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi 

scrierea lizibilă a cuvintelor;  

 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

 Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

 

Derularea programului de intervenţie 

Program de recuperare şi ameliorare 

Clasa a II-a  

Comunicare în limba română 
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NR 

CRT 

NUMELE 

ELEVILOR 

                   CONŢINUTURI NR 

ORE 

DATA 

1 

 

 

 

 

. 

AMC 

 

 

Citirea corectă, cu intonaţie-respectând 

semnele de punctuaţie 

Cuvinte cu acelaşi înţeles/ cu înţeles 

opus.Alcătuire de enunţuri 

 

Evaluare orală 

 

Citirea de cuvinte şi propoziţii 

Citirea unui text 

Formularea de întrebări şi răspunsuri 

 

Exerciţii de copiere 

 

Exerciţii de transcriere 

Dictări 

 

Evaluare scrisă 

2 

2 

 

1 

 

1 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

1 

 

 

 

 

. 

 

Program de recuperare şi ameliorare 

Clasa a II-a C 

Matematică 

 

NR 

CRT 

NUMELE 

ELEVILOR 

                   CONŢINUTURI NR 

ORE 

DATA 

1. AMC Adunări şi scăderi în concentrul 0-10 

 

Numeraţia 0-20   

 

Evaluare orală 

 

Probleme diverse 

 

Numeraţia 0-100 

  

Adunări şi scăderi în concentrul 0-100 

Probleme 

Evaluare 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

5 

2 

1 

1 

 

 

 

 

. 
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3.10. Program de intervenţie personalizat 

 

Profesor itinerant și de sprijin Dănescu Liana,  

Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” Călan, jud. Hunedoara  

 

Numele şi prenumele beneficiarului:   

Data şi locul naşterii:  

Domiciliul:  

Şcoala/instituţia:  

Echipa de lucru 

Diriginte:  

Profesor itinerant/de sprijin:  

Capacități, competențe, abilități, puncte slabe, nevoi stabilite în baza evaluării inițiale și 

observației sistematice: 

 Obezitate, coordonare motorie greoaie 

 Nu cunoaște cifrele 

 Are o motivație extrinsecă 

 Nu are însușite în totalitate regulile elementare de igienă personală; 

 Nu reţine decât cu material concret, prin reluări permanente și explicații suplimentare; 

 Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii-frecvente dezacorduri și accentuări greșite de 

sunete; 

 Auzul fonematic nu e format; 

 Nu face calcule mintal; 

 Imaginaţia lipseşte, fiind ancorat în prezent; 

 Nu știe să scrie propriul nume 

 Nu cunoaște nicio literă 

 Nu scrie cifre 

 Nu reușește să numere crescător/descrescător oral, în concentrul 0-10 

 Nu realizează semne grafice 

 Nu cunoaște zilele săptămânii, lunile anului, anotimpurile 

 Nu prezinta orientare spațială și temporală 

 Are nevoie de atenţie, din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic. 

Obiective pe termen lung:  
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1. Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor citite, 

cunoscute; 

2. Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-100 fără şi cu suport concret; 

3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale; 

 

Măsuri de recuperare → Domenii de intervenție: 

1. Cognitiv/ Curricular: 

 Consolidarea, completarea, sistematizarea cunoștințelor specifice disciplinelor din planul 

de învățământ;                        

 Dezvoltarea proceselor psihice: atenție, spiritul de observație, memorie, gândire, 

imaginație; 

2. Afectiv:  

 Dezvoltarea simțului etic, estetic și critic; 

 Încurajarea interesului și implicării active în activităţi de învăţare individualizate şi 

personalizate; 

3. Psihomotric:  

 Formarea deprinderii de coordonare a mișcărilor pentru manevrarea corectă a 

instrumentelor de lucru; 

 

Domeniul de intervenţie: Cognitiv/ Curricular 

1. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Obiective pe termen lung/competențe specifice:   

Lectură: 

C1 – să audieze povesti scurte și să reușească să le povestească 

C2 – să identifice cuvinte necunoscute și să le definească utilizând dicționarul; 

C3 -  să identifice cuvinte familiar pe care să le definească cu propriile cuvinte; 

C4 -  să recunoască părțile unui text(introducere, cuprins și încheiere); 

C5 – să răspundă oral și în scris la întrebări pe marginea unui text; 

C6 – să imagineze un alt final pentru poveștile audiate; 

C7 – să ordoneze întâmplările unei povestiri  

Limbaj scris 

C1-  să realizeze semne grafice 

C2 – să se încadreze corect în pagină 

C3-   să scrie după contur litere mari de mână 
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C4 – să scrie cu litere de tipar cuvinte scurte 

C5 – să cunoască literele mici de mână 

Gramatică 

Fonetică: 

C1- să recunoască vocale, consoane 

C2 – să despartă corect cuvinte în silabe. 

Sintaxa propoziției: 

C1 – să recunoască tipurile de propoziții(simple/dezvoltate, afirmative/negative, 

interogative/exclamative) și să le transforme; 

Vocabular 

C1 – să exprime un punct de vedere personal față de un subiect/temă dată. 

Limbaj oral 

C1 – să se exprime corect din punct de vedere gramatical; 

C2 – să formulize întrebări și răspunsuri(corecte, coerente, logice, clare) ; 

C3- să recunoască propriile emoții și ale celorlalți; 

C4- să-și exprime corect emoțiile; 

C5 – să cunoască actele de limbaj (a întreba, a solicita, a promite, a declara, a explica, a 

recomanda, a afirma, a felicita) 

C6 – să utilizeze corect formulele de salut și de prezentare; 

Obiective pe termen scurt:  an școlar 2019-2020 

Obiectiv/competență 

specifică 

Activităţi propuse pentru 

îndeplinirea obiectivelor 

Obiectiv 

nerealizat/propuneri de 

ameliorare/ dificultăți 

întâmpinate 

C1 – să audieze povestti 

scurte și să reușească să le 

povestească 

-exerciţii de audiere a unor 

poveşti la calculator/telefon 

-exerciţii de rezumare orală a 

poveştii audiate 

 

C2 – să identifice cuvinte 

necunoscute și să le 
definească utilizând 

dicționarul; 

-căutarea unor cuvinte 

necunoscute sau cunoscute în 
dicţionar, pentru a se 

familiariza cu acesta 

-alcătuirea orală de propoziţii 

folosind cuvintele cautate în 

dicţionar 

 

C5 – să răspundă oral la 

întrebări pe marginea unui 

text; 

-exerciţii de identificare a 

titlului, autorului, 

personajelor textului citit 

 

C1-  să realizeze semen 

grafice 

-exerciţii de scriere a 

semnelor grafice (liniuţe, 

bastonaşe, bucle) 
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C2 – să se încadreze corect în 

pagină 

-exerciţii de încadrare a 

scrisului în liniatura caietului, 

paginii 

 

C3-   să scrie după contur 

litere mari de tipar 

-exerciţii de trasare după 

contur a literelor mari de tipar 

A, M, N, U 

 

C4 – săscrie cu litere de 

tiparcuvintescurte 

  

 

2. MATEMATICĂ 

Obiective pe termen lung/competențe specifice:  

Algebră – concentrul 0-10 

C1 – să scrie corect numere naturale 

C2- să citească corect numere naturale 

C3 – să identifice numere naturale 

C4 – să compare numerenaturale 

C5 – să reprezinte pe axa numerelor numere naturale 

C6 – să efectueze corect operații matematice (adunare, scădere)  

C7 – să scrie cifrele de la 1-10 cu și fără șablon 

Geometrie 

C8- să identifice elemente de geometrie, figurile/formele/corpurile geometrice; 

C9 – să descrie elemente de geometrie, figurile/formele/corpurile geometrice;  

C10- să deseneze/modeleze/coase elemente de geometrie, figurile/formele/corpurile 

geometrice; 

C11 – să utilizeze instrumentele din trusa de geometrie și cele folosite în măsurare; 

C12- să aplice cunoștințele matematice în contexte de viață. 

Obiective pe termen scurt: an școlar 2019-2020 

Obiectiv/competență specifică Activităţi desfăşurate pentru 

îndeplinirea obiectivelor 

Obiectiv 

nerealizat/propuneri de 

ameliorare 

C1 – să scrie corect numere 
naturale 

-exerciţii de trasare după 
şablon a cifrelor 0-9 

 

C3 – să identifice numere 

naturale 

-exerciţii de asociere a 

cifrelor cu o mulţime de 

obiecte 

 

C4 – să compare numere 

naturale 

-exerciţii de comparare a 

două numere, cu suport 

concret 

 

C7 – să scrie cifrele de la 1-10 

cu și fără șablon 

-exerciţii de scriere a cifrelor 

pe linii punctuate 
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-exerciţii de scriere a cifrelor 

fără suport 

C8- să identifice elemente de 

geometrie, 

figurile/formele/corpurile 

geometrice; 

-realizarea figurilor 

geometrice din plastilină 

-coaserea figurilor geometrice 

pe material 
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3.11. Educația specială 

 

Profesor Limba Engleză Ivănoiu Nicoliţa Andreea,  

Liceul Tehnologic Bâlteni, jud. Gorj 

 

Educaţia integrată se referă la includerea în structurile învăţământului de masă a copiilor 

cu cerinţe educative speciale, pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât 

mai echilibrate a personalităţii acestora.  

Noţiunea de integrare nu se referă numai la copiii cu cerinţe educative speciale. Aceasta 

se referă și la inserţia în comunitate a persoanelor cu  cerinţe speciale. Prin procesul de integrare 

se urmăreşte ca persoana cu nevoi speciale să obţină autonomie, respect, demnitate, să aibă 

posibilitatea de a lua decizii, etc.  

Integrarea are la bază principiul normalizării care înseamnă facilitarea accesului 

persoanelor cu nevoi speciale la condiţii de existenţă cotidiană cât mai apropiate de 

circumstanţele normale şi de stilul de viaţă al societăţii căreia îi aparţin. Aceasta înseamnă că 

toţi copiii, indiferent de gradul sau tipul de handicap fizic sau psihic, au acces în mod egal la 

educaţie şi instrucţie.  

Toate acestea au condus la elaborarea principiilor didactice suport specifice educației 

integrate în beneficiul copiilor cu cerințe educaționale speciale:  

1. Principiul drepturilor egale care stipulează faptul că orice copil are acces efectiv la 

educație, la servicii de sănătate și recuperare/reabilitare, la pregătirea pentru angajare în muncă, 

la mijloace de recreere, toate acestea conducând la integrare socială și dezvoltare individuală 

incluzând dezvoltarea sa culturală și spirituală.  

2. Principiul egalizării șanselor în domeniul educației impune ca școlarizarea copiilor cu 

handicap să se facă pe cât posibil în cadrul sistemului general de învățământ, iar învățământul 

obligatoriu să includă copii din toate tipurile și nivelurile de handicap inclusiv pe cele mai 

severe. 

3. Principiul accesului la orice formă de educație presupune ca şcolarizarea copiilor cu 

cerinţe educative speciale să se faca, pe cât posibil, în cadrul sistemului general de învățământ. 

4. Principiul intervenției timpurii indica gradul sporit de eficientă a intervenției de 

reabilitare/recuperare și de integrare în comunitate la vârste mai mici. 
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5. Principiul cooperării și parteneriatului are în vedere faptul că în viziunea școlii 

incluzive (integratoare) cooperarea constituie un element fundamental, determinat chiar pentru 

realizarea succesului. 

6. Principiul asigurării serviciilor de sprijin în comunitate se referă atât la copiii cu 

deficiențe, cât și la personalul care lucrează cu ei, arătând că serviciile de sprijin pot varia de la 

intervenția în echipă cât și din partea comunității și poate contribui prin diferite resurse la 

programul de integrare. 

Vorbind despre învățământul pentru elevii cu cerințe speciale, ne raportăm implicit la 

conceptul de învățământ special, care constituie un subsistem al învățământului de masă. Acesta 

trebuie să fie unul viabil, deschis, flexibil, performant și apt să se adapteze cerințelor societății 

contemporane.  

Conceptul de educație specială generează 2 sensuri. Astfel, în plan restrâns, educația 

specială se suprapune pe conceptul de învățământ special, respectiv mod de educație 

specializată pentru persoane (copii) care prezintă deficiențe. În sens mai amplu, educația 

specială își extinde domeniul de aplicativitate la o categorie mai mare de elevi, cum ar fi copii 

cu dificultăți de învățare și/sau de dezvoltare. Se are în vedere aici, un anumit tip de educație 

adaptată și destinată persoanelor care nu reușesc singure, în absența unui ajutor permanent, să 

atingă un nivel corespunzător de educație, potrivit vârstei și cerințelor societății. 

Până la începutul anilor ‘70 se credea că  necesităţile educaţionale ale acestor copii sunt 

atât de diferite de cele ale copiilor normali încât ei au nevoie de şcoli speciale, cu  metode 

diferite de instruire şi conţinut diferit. În ţara noastră şi în prezent multe cadre didactice au 

această părere. Cele mai importante argumente în favoarea menţinerii sistemului segregaţionist 

sunt: 

 prezenţa copiilor deficienţi în clasele obişnuite perturbă activitatea din clasă; 

 în clasele obişnuite copiii cu deficienţe au sentimente de inferioritate; 

 şcolile speciale au personal specializat, care utilizează metode educaţionale adecvate în 

funcție de categoria deficienței și de nivelul vârstei cronologice și mintale, existand 

posibilitatea integrarii ulterioare în mediul socio-profesional; 

 numai învățământul special poate funcționa cu clase ce au un efectiv restrâns de elevi, 

fapt ce permite organizarea activității în funcție de particularitățile psiho-individuale ale 

copilului. 

Cu toate acestea s-a ajuns la concluzia că centrele și școlile speciale nu satisfac nevoile 

educaționale și profesionale ale celor mai mulți dintre copii. În acest context se impune ca 

școala de masă sau publică să cuprindă o mai mare diversitate de elevi, decât în prezent, și să 
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permită incluziunea în sistemul de învățământ general a cât mai multor copii cu cerințe 

educaționale speciale.  

În acest sens abordarea unui plan de lucru cu elevii cu cerințe educaționale speciale 

trebuie să fie unul bine structurat și să prezinte o orientare explicită din partea profesorilor și a 

școlilor. Există câteva puncte pe care profesorii care lucrează cu elevi cu cerințe speciale, 

trebuie să le urmeze, în scopul realizării unei relații de înțelegere și acceptare a acestora.  

Astfel, ei trebuie:  

 să identifice elevii care întâmpină dificultăți sau care nu reușesc să facă față exigențelor 

programului educativ din școală; 

 să realizeze diagnosticarea elevilor cu dizabilități sau cu dificultăți de învățare; 

 să evalueze punctele tari şi dificultăţile întâmpinate de elev; 

 să elaboreze un plan educaţional individual cu obiectivele, orarul şi strategiile stabilite; 

 să examineze progresul făcut de elevi, iar apoi să plănuiască pasul următor; 

 desfășurarea unui proces didactic activ, formativ, cu accent pe situații motivaționale 

favorabile învățării și pe evaluarea formativă; 

 colaborarea cu specialiștii din cadrul serviciilor de sprijin, consiliere școlară și antrenarea 

familiei. 

În vederea optimizării procesului educativ pentru copiii cu cerințe educaționale, și 

instituțiile care dezvoltă procesul de învățare trebuie să îndeplinească anumite funcții. Astfel, 

școlile trebuie să-ți concentreze atenția asupra:  

 asigurării că abordarea utilizată, ambientul creat și etosul ce caracterizează lucrul cu elevii 

cu cerințe educaționale speciale sunt pozitive;  

 dispunerii de politici și strategii care să sprijine elevii și profesorii; 

 celebrării reușitei și progreselor înregistrate de elevii cu cerințe speciale.  

Pentru cadrele didactice din unităţile integratoare, implicaţiile majore se structurează pe 

cel puţin trei direcţii principale: schimbarea atitudinii, perfecţionarea/ dezvoltarea profesională 

şi modificarea practicii la clasă. 

Așadar, de comportamentul profesorului în clasă depinde controlul asupra clasei, care 

îmbunătățește și procesul de învățare, fiind rezultatul însumării de către cadrul didactic, a 

următoarelor comportamente:  

 contact vizual şi fizic corespunzător cu elevii; 

 mişcări relaxate ale corpului; 

 comportament verbal relaxat şi controlat; 
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 capacitatea de a asigura rapid liniştea în clasă; 

 capacitatea de a se deplasa în persoană pe lângă toţi elevii din clasă; 

 mustrări scurte; 

 instrucţiuni clare, evitând repetiţia; 

 sincronizarea limbajului corporal cu cel verbal; 

 a face faţă întreruperilor din partea elevilor.  

Organizarea activităților didactice se bazează pe un proces de proiectare didactică 

(acțiune de anticipare și prefigurare a unui demers educațional care să poată fi operaționalizat 

în practică). Un proiect de lecție eficient se caracterizează prin: 

 adecvare la situații didactice concrete; mai ales în cazul elevilor cu dificultăți de învățare 

apelare la metode concret – intuitive în detrimentul celor logico-deductive este benefică 

și aducătoare de progres în înțelegere și învățare; 

 operaționalitate - posibilitatea de a fi descompus în secvențe acționale și operațiuni 

distincte; 

 flexibilitate/adaptabilitate - posibilitatea integrării din mers a unor strategii/idei apărute 

chiar în cursul desfășurării procesului didactic; 

 economicitate - posibilitatea ca într-un cadru simplu să se realizeze cât mai multe din 

punct de vedere practic. 

Așadar organizarea orei și a unei ambianțe propice studiului contribuie la optimizarea 

procesului de învățare întreprins de copiii cu cerințe speciale. Acestea vor influența reacțiile 

elevilor și vor determina obținerea unui comportament pozitiv din partea acestora, dacă se va 

acorda atenție:  

 intensității zgomotului – activităţile diferite ar trebui să se desfăşoare la niveluri 

acceptabile de zgomot diferite;  

 tipului de clădire/clasă – unele activităţi pot fi foarte dificil de executat din cauza 

construcţiei sau mărimii clasei;  

 faptului că trebuie să se conștientizeze nevoia de spaţiu specifică fiecărui elev – elevii au 

nevoie de spaţiul lor propriu în clasă;  

 faptului că activităţile diferite necesită diferite aranjări ale locurilor – poate fi necesar ca 

profesorul să decidă în privinţa unui loc pentru materiale, unor tipare legate de mişcările 

elevilor şi a băncilor în care stau;  
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 faptului că în cursul fiecărei activităţi sau ore, profesorul trebuie să hotărască dacă el se 

duce la elevi sau dacă elevii vin la el; aceasta ajută la clarificarea tipului de comportament 

ce se aşteaptă din partea elevilor în cazul fiecărui tip de activitate.  

De asemenea, în vederea îmbunătățirii procesului de învățare în cadrul orelor, profesorul 

trebuie să își desfășoare activitățile în așa manieră încât să determine un grad înalt de participare 

a elevilor. Pentru aceasta profesorul trebuie:  

 să se asigure că activitatea începe la timp şi că toţi elevii se implică de la început;  

 să se asigure că obiectivele activităţii  sunt clare tuturor elevilor;  

 să se asigure că elevii realizează care sunt obiectivele personale şi de grup până la sfârşitul 

activităţii sau orei;  

 să se asigure că munca este dusă la bun sfârşit atunci când şi unde trebuie;  

 să se asigure că toţi elevii sunt atenţi;  

 în activităţi cu întreaga clasă, să se asigure că nu i se acordă atenţie unui singur elev sau 

unui grup restrâns;  

 să aprecieze în continuu efortul depus, făcând comentarii şi reacţionând la performanţa 

elevului; 

 să pună întrebări detaliate pentru a facilita dialogul şi a încuraja elevul să vină cu 

observaţii, explicaţii şi descrieri; 

 să lase elevii să ceară ajutor;  

 să țină ocupaţi toţi elevii, punându-i să dea socoteală de felul în care îşi folosesc timpul.  

Un alt aspect important îl reprezintă și momentul fixării sarcinilor pentru elevi. Acestea 

trebuie să fie selectate în așa fel încât să fie adecvate cadrului de învățare și să se ridice la 

nivelul cerințelor elevilor cu nevoi speciale, dar să nu depășească capacitatea de lucru a 

acestora. Sarcinile trebuie fixate pentru a asigura performanța și progresul elevilor, iar pentru 

aceasta ele ar trebui să se caracterizeze prin următoarele trăsături esențiale: să fie simple, 

măsurabile, realizabile, demne de încredere și să se încadreze eficient în timp. 

De asemenenea, atunci când se elaborează un set de sarcini trebuie să se aibă în vedere și 

următoarele aspecte:  

 realizarea sarcinilor presupune nişte etape ce evoluează treptat;  

 etapele trebuie să fie clare, cumulative, concrete şi informative;  

 ținerea unei evidenţe a sarcinilor ar trebui să furnizeze informaţii amănunţite despre 

progresul făcut de-a lungul unei perioade de timp, oferind o imagine completă a 

realizărilor elevului;  
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 fixarea sarcinilor trebuie să facă parte integrantă din procesul de evaluare, organizare, 

predare şi examinare;  

 sarcinile trebuie să fie înţelese cu uşurinţă de orice profesor/adult care lucrează cu elevul; 

 sarcinile nu trebuie să fie confundate cu strategiile, acestea trebuie să fie direct legate de 

abilităţile pe care trebuie să le dobândească elevul într-o anumită perioadă de timp;  

 sarcina trebuie să includă timpul alocat îndeplinirii ei;  

 sarcinile trebuie să fie în conexiune cu unităţile şi standardele, ori de câte ori este posibil; 

 sarcinile trebuie să corespundă abilităţilor şi vârstei.  

Pentru dezvoltarea unui proces de învățare cât mai eficient în privința elevilor cu cerințe 

educaționale speciale, profesorul, instituțiile de învățământ și sistemul educațional în ansamblu 

trebuie să se adapteze recomandărilor existente în literatura de specialitate. Însă acestea trebuie 

adaptate și modelate pentru fiecare caz în parte, în funcție de relația dintre profesor și elevi, 

precum și în funcție de resursele și spațiul de care aceștia dispun. În orice caz, însă, încercarea 

optimizării condițiilor de lucru din cadrul procesului de învățare duce la rezultate mai bune din 

partea elevilor cu nevoi speciale, precum și la împlinirea profesională a cadrelor didactice și la 

îndeplinirea obiectivelor unui sistem educațional funcțional și eficient.  

În concluzie, pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte 

trebuie să aibă un caracter integrat (să nu rupă copilul de familie şi societate şi să nu-l izoleze 

în instituţii), iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată 

particularităţilor elevilor.  

Pentru ca educaţia integrată să fie eficientă, cadrele didactice trebuie să aibă o atitudine 

pozitivă faţă de copiii cu cerinţe educative speciale şi trebuie să cunoască bine problemele 

particulare ale elevilor deficienţi din clasă. De asemenea, cadrele didactice trebuie să fie 

sprijinite de medici, psihologi, logopezi şi alţi specialişti din domeniul psihopedagogiei 

speciale. 
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3.12. Program de intervenţie personalizat (PIP) 

 

Profesor învățământ preșcolar Leafu Mariana, 

Profesor învățământ preșcolar Moldovan Liliana, 

Grădinița cu program prelungit nr. 16 Târgoviște, jud. Dâmbovița 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: K.P.A. 

Data şi locul naşterii: 04.02.2011 

Domiciliul: Târgoviște 

Instituţia: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Târgoviște 

Clasa / grupa: mare 

Echipa de lucru: 

Prof.înv. preșcolar, Moldovan Liliana 

Prof. înv. preșcolar, Leafu Mariana 

Prof. consilier școlar,  Tomescu Alis 

Nr. de înregistrare în unitatea școlară a planului de servicii individualizat: 

645/20.04.2018 

Problemele cu care se confruntă copilul: Preșcolarul este diagnosticat conform 

Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 426/20.03.2018, cu tulburare de spectru 

autist (349) și întârziere ușoară în dezvoltarea psihică (342) QI=56. Tulburare hiperkinetică -

350. În urma evaluarii complexe, problemele cu care se confruntă preșcolarul vizeaza întârziere 

în dezvoltarea limbajului cu afectarea rolului de a comunica; socializare – afectare calitativă și 

cantitativă severă a interacțiunii sociale limitată în cadrul familiei, în mediul exterior mediată 

de adult. 

 

Priorităţi pentru perioada: semestrul al II-lea, an școlar 2017-2018 

- dezvoltarea potenţialului verbal şi social al copilului în vederea integrǎrii lui în grupul 

de copii şi în activitǎţile specifice grǎdiniţei. 

 

Structura programului de intervenţie personalizat: 

Obiective Conţinuturi 

 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 
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Verbal 

-să asculte 

și să 

identifice 

semnale 

sonore 

(onomatop

ee) 

 

„Cine face 

așa?”, 

”Glasul 

animalelor” 

 

 

 

Joc -

exercițiu 

 

Semestrul 

 al II-lea 

 

Pronunță 

„glasul” 

animalelor 

observate în 

imagine (uneori 

cu sprijinul 

insoțitorului) 

 

Orale 

Încurajarea și 

stimularea 

 

să aculte și 

să execute 

comenzi 

verbale 

simple. 

”Da-mi...”, 

”Ia...”, 

”Așează...”, 

”Ridică-

te...” 

 

Exerciții  

 

Semestul al 

II-lea 

Execută 

comenzile date 

uneori cu 

insistentă 

Orale  

Încurajarea și 

stimularea 

 

să execute 

prin 

imitație 

mișcări 

pentru 

exersarea 

mobilității 

aparatului 

fonoarticul

ator/ de 

respirație 

nonverbală. 

”Pisicuța 

bea lăptic”, 

”Mieluțul...”

,  

”Mirosim 

florile”, 

”Suflam 

lumanarea” 

Exerciții 

ludice 

pentru 

exersarea 

mișcărilor 

expresive 

faciale, 

labiale, 

linguale. 

Exerciții de 

respirație 

 

 

Semestul al 

II-lea 

Execută cu 

greutate 

exercițiile 

Incurajarea și 

stimularea  

să emită 

sunetele 

”o”, „i”, 

”m”, ”p”. 

”Fă ca 

mine” 

Exerciții de 

reproducere 

de sunete. 

Joc 

exercițiu 

 

Semestul al 

II-lea 

Pronunță relativ 

corect sunetele 

Orală 

Încurajarea și 

stimularea  

să 

formuleze 

propoziții 

simple cu 

ajutorul 

imaginilor. 

”Cine 

este?”, ”Ce 

este?” 

Jocuri  Semestul al 

II-lea 

Formulează 

propoziții 

simple cu 

ajutorul 

imaginilor ”Este 

un...”, ”Văd o...” 

 

Orală  

să asculte 

și să 

povesteasc

ă povești 

simple, 

formate 

dintr-o 

propoziție..

..”. 

”Spune-mi 

ce s-a 

întâmplat în 

poveste?” 

Povestirea  Semestul al 

II-lea 

Povestește 

povești simple 

cu ajutorul 

adultului. 

 

Orală  

Social-

afectiv 

-Formarea 

şi 

dezvoltarea 

unor 

 

„La 

grădiniță, cu 

totii ne 

salutăm” 

 

Jocuri de 

socializare 

 

 

 

 

 

 

Semestrul 

 al II-lea 

 

 

Saluta colectivul 

si educatoarea la 

intrarea in sala 

de grupa (cu 

sprijinul 

însoțitorului) . 

Observatie 

directa 
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comportam

ente 

adaptative 

în relaţia cu 

mediul 

înconjurăto

r (natural  

şi social). 

 

-Exersarea 

conduitei 

independen

te pentru 

integrarea 

socială. 

„Spune ce 

face păpușa” 

 

”De-a 

medicul 

veterinar” 

Jocuri de rol 

 

 

 

 

 

Participă,dar 

verbalizează 

greu acţiunile 

desfăşurate în 

timpul jocurilor 

de grup;  

 

Aprecierea 

comportamen

tului 

 

Orale 

Încurajarea și 

stimularea 

 

 

Evaluarea periodică: 

Obiective realizate: Copilul prezintă întârzieri în dezvoltarea limbajului, greutate în 

pronunţarea sunetelor, vocabularul sărac, posibilităţi de exprimare redusă. Contactul vizual este 

slab dar poate fi susţinut dacǎ îi este atrasǎ atenţia şi i se cere „ .... uitǎ-te la mine”. Comanda 

trebuie repetatǎ la intervale mici de timp atât cât avem nevoie sǎ menţinǎ contactul vizual. Nu 

are iniţiativǎ sǎ caute singură contactul vizual. În schimb a început să colaboreze cu 

educatoarele și cere singură dacă are nevoie de ceva. A învățat să pronunțe cuvintele pe sunete, 

iar unele cuvinte le pronunță aproape corect. 

Dificultăţi  întâmpinate: Este afectată comunicarea, limbajul este greoi, uneori nu își 

poate concentra atenția asupra unei activitati, o parte importantă a dificultăților copilului 

reprezintă deficitul la nivel de socializare,  petrece mult timp singură, nu caută compania 

copiilor, ci mai degraba preferă animalele (figurine, maimutoaie, pe care le desenează identic),  

în cadrul colectivului de multe ori manifestă irascibilitate, nu-i place aglomerația. A început să 

participe la activitățile de grup cam 5-10 minute, rezolvă împreună cu educatoarea unele fișe 

de lucru, îi place să deseneze foarte mult animale. Accepta doi-trei copii în preajma (copii mai 

linistiți, mai atenți cu ea, mai puțini gălăgioși). 

Metode cu impact ridicat:  

- pozitiv: jocul distractiv, jocurile de socializare, lectura după imagini, dansul 

- negativ: jocurile cu text și cânt 

Revizuirea programului de intervenţie personalizat: programul de intervenție nu și-a 

atins obiectivele în totalitate datorită conditiei medicale care implică o evoluție lentă și necesită 

mai mult timp de lucru, dar a realizat un salt semnificativ.  
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Prezentând o sferă restrânsă de activitate, în momentele în care acceptă să colaboreze cu 

cadrele didactice, se vor realiza activități de învațare sub formă de exerciții- joc, exerciții de 

manipulare (de jetoane, jucării), de colorare, de rupere ți mototolire, de lipire, de indicare de 

imagini, de organizare a unor jocuri simple de autoservire, de asamblare a jocurilor de 

construcții. Se vor detalia conținuturile de învațare care se parcurg cu intregul colectiv al grupei, 

individualizând activitățile de învățare, cu specificația că în momentele în care  refuză să 

execute activitățile propuse, va fi orientată  spre activitățile preferate: cărti cu animale și desen. 

 

Recomandări particulare: conștientizarea părinților că este nevoie de timp și efort din 

partea lor pentru a vedea rezultate optime în ceea ce privește dezvoltarea armonioasă a 

propriului copil și, totodată, de a sesiza, anticipa și a repeta situații educative pentru înțelegerea 

manifestărilor copilului. 

Rolul echipei de lucru: 

- să asigure şi să faciliteze accesul copilului şi familiei la procesul didactic şi la activitătile 

prevăzute în planul de intervenţie personalizat; 

- să reevalueze periodic şi să ajusteze planul de intervenţie în raport cu situaţia actuală a 

copilului.  

Rolul familiei: 

- să asigure participarea copilului la activităţile instructiv-educative şi cele prevăzute în 

PIP; 

- să colaboreze cu echipa de intervenţie în scopul atingerii obiectivelor propuse. Rolul şi 

modul de implicare a părţilor în program. 
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3.13. Școala incluzivă - un deziderat al viitorului 

  

 Profesor Gruia Mariana,  

Școala Gimnazială „Gheorghe Dibos” Mănești, jud. Prahova 

Profesor Moncică Maria,  

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza, jud. Prahova 

 

Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază. Conform 

principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa, sau de nivelul de 

dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea 

mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. Diferenţierea 

şcolară pe baza apartenenţei la o anumita categorie socială sau a nivelului de dezvoltare 

individuală este nedreaptă și nu justifică excluderea din şcoala de masă. Un alt argument care 

susţine necesitatea mişcării integraţioniste este acela că şcoala de masă este cea care asigură 

mediul, precum si nivelul de calitate cel mai propice învăţământului şi însuşirii aptitudinilor 

sociale şi cognitive. Pentru a uşura copiilor cu dificultăţi de asimilare integrarea în şcolile de 

masă, este necesar ca în aceste şcoli să se asigure o atmosferă mai primitoare şi de acceptare. 

Mişcarea educaţiei incluzive și introducerea strategiilor ei funcţionează în prezent la nivelul 

ordonanţelor oficiale și cu sprijinul Uniunii Europene (ordonanţele împotriva separatismului, 

Convenţia de la Maastricht, Amsterdam și Madrid). 

Noțiunea de incluziune merge dincolo de conceptul de integrare, cunoscut deja. Când se 

vorbește de integrare, se evoca un individ care este în afara grupul  lui, și, pentru care, se va 

face un”efort” pentru a-l primi in grup. De asemenea, ideea de incluziune pleacă de la principiul 

că orice individ, oricât ar fi de diferit, aparține de fapt și de drept grupului social. Exista un loc 

de drept pentru el, și exista o recunoaștere a acestui drept. Cele câteva principii necesare pentru 

a construi o societate inclusivă, se aplică la o școală incluzivă: nediscriminare, egalitatea în 

drepturi si în șanse, evaluarea capacitatii persoanei, evaluarea nevoilor, dreptul la întelegere, 

accesibilitatea. 

Noțiunea de incluziune este traducerea într-o orientare socială și politică a valorilor 

conținute în Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului -„Toți oamenii se nasc și ramân 

liberi și egali în drepturi”. Ea recunoaște fiecăruia, apartenența egalității drepturilor grupului în 

care el trăiește-națiune, școală, cartier, oraș. 
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Exemplu de Proiect educațional, coordonat de noi, cu tema „O mână întinsă pentru copiii 

cu probleme speciale” 

1. Argument: 

„Dedicându-ți o parte din timpul liber, ne ajuți să facem o schimbare!” 

Proiectul „O mână întinsă pentru copiii cu probleme speciale” este inițiat  cu scopul de 

a depăși barierele ridicate de mentalitatea societății și are ca scop grăbirea integrării  copiilor  

cu dizabilități din cadrul Școlilor „Breaza de Jos”, „Valea Târsei” şi copiilor din Liceul Teoretic 

„Aurel Vlaicu” în grupul de masă, în societate; găsirea de strategii de intervenție,  pentru a lucra 

în echipe mixte,  prin  care copiii să fie prieteni, să se accepte unii pe alții; să se joace, să 

socializeze, să lucreze împreună, etc. Indiferent de vârstă, copiii cu nevoi speciale, au nevoie 

să crească și să învețe în medii asemănătoare celor în care vor lucra ca adulți, iar școala este 

principala instituție care trebuie să răspundă acestei nevoi. De aceea indiferent de problemele 

pe care le ridică acești copii, că au dificultăți în comunicare, că se exprimă mai greu, sau faptul 

că au nevoie de mai mult timp și de explicații în plus pentru a înțelege ce le spune educatorul 

sau alte persoane din jurul lor, echipa de proiect își propune să conlucreze cu profesorul itinerant 

și să găsească soluții individuale sau de grup pentru  implementarea unor strategii utile pentru 

a fi ajutați acești copii. Știm că ei  au nevoie din partea celor din jur, în special a  educatorilor, 

învățătorilor, profesorilor, de un plus de atenție, de educație, de multă  răbdare și înțelegere. 

Știm că în școlile de masă numărul de elevi la clasă este de 30 și că profesorul din școala 

incluzivă nu de fiecare dată are timp să se aplece asupra nevoilor acestor copii și de aceea ne 

propunem  să stabilim obiective diferențiate adecvate fiecărui elev, pentru motivarea interioară 

în procesul de educație, pentru a-i ajuta să învețe pas cu pas, fără a fi  marginalizați, stresați. 

Practica şcolară în domeniul educaţiei integrate a demonstrat faptul că rezolvarea 

problemelor pe care copiii le întâmpină în procesul instructiv-educativ determină o analiză pe 

mai multe planuri a problemelor de învăţare, în funcţie de orientarea şi perspectiva de abordare 

a acestor probleme. Astfel, putem identifica următoarele perspective: 

• perspectiva individuală - pune accentul pe identificarea şi evidenţierea problemelor 

specifice de învăţare ale fiecarei categorii de copii cu cerinţe educative speciale; 

• perspectiva de grup - se referă la relaţiile elevului cu ceilalţi colegi de clasă şi la 

modalităţile de rezolvare în grup a problemelor de învăţare; 

• perspectiva curriculară - adaptarea mijloacelor de învăţare, asigurarea eficienţei 

învăţării pornind de la particularităţile individuale ale fiecarui elev, rezolvarea dificultăţilor de 

învăţare prin folosirea unor tehnici de învăţare specifice învăţământului integrat, strategiile 

învăţării interactive: 
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 valorificarea experientelor zilnice ale elevilor prin crearea unor scenarii-tip; 

 valorificarea cunoştintelor anterioare ale  elevilor în desfăşurarea lecțiilor noi; 

 utilizarea situaţiilor de joc în învăţare; 

 folosirea problematizării pe secvenţe didactice şi aplicarea practică a rezultatelor; 

 colaborarea cu familia şi valorificarea resurselor din comunitate ca tehnici de sprijinire a 

învăţării, predării şi evaluarii; 

 implicarea elevilor în activitaţi care presupun cooperare pentru rezolvarea unor probleme 

şi unde pot învăţa să asculte, să negocieze şi sa accepte părerea celuilalt, indiferent de 

statutul sau rolul pe care îl detin in grupul respectiv. 

2)  Perioada şi locul de implementare a proiectului: 

Perioada: Ianuarie 2017 – august 2017 

Locaţiile: Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu”, Breaza, Şcoala Gimnazială “Valea Târsei”, 

Şcoala Gimnazială „Breaza de Jos”, Asociația ”Deschidem Lumea” , Bucureşti.             

3)  Beneficiarii proiectului:   (grupul țintă) 

Beneficiari direcți: Cei 14 de copii cu dizabilități care frecventează cursurile Şcolii 

Breaza de Jos, Şcolii „Valea Târsei” Breaza   și elevii din  Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu”, orașul  

Breaza și familiile lor. 

Beneficiari indirecţi: Cei 14 de copii cu dezvoltare normală din Liceul Teoretic ”Aurel 

Vlaicu”, oraşul Breaza, care au inimă mare și  își concentrează atenția asupra  acestor copii,  din 

convingerea că fiecare persoană, indiferent de situația  materială, poziția socială sau starea de 

sănătate are dreptul la o viață demnă și decentă. 

4)  Descrierea proiectului 

Ne-am pus ȋntrebarea...Cine poate ajuta? Răspunsul găsit: Pot ajuta persoanele cu 

inimă mare, răbdare și dorința de implicare: VOLUNTARII. Activitățile de voluntariat  sunt  de 

actualitate în școala noastră, deoarece  elevii  si cadrele  didactice promovează acţiuni pentru 

facilitarea integrării sociale a tuturor persoanelor dezavantajate, bazându-se pe conştientizarea 

nevoilor acestora şi pe valorificarea resurselor umane şi materiale de care dispun.  

Satisfacțiile sunt pentru toți cei implicați în programe și de aceea credem că activitățile care vor 

fi întreprinse în acest proiect vor avea succes. Știm că elevii cu nevoi speciale se integrează mai 

ușor în comunitate, participând la activități împreună cu voluntarii și bucurându-se de timpul 

petrecut într-un mod creativ și degajat. Prieteniile care debutează la această vârstă și în acest 

context s-au dovedit a fi durabile și benefice pentru toți. Acesta este și motivul pentru care copiii 

devin mai echilibrați, cu mai multă încredere în propria valoare și mai conștienți de rolul 

important pe care fiecare îl are la nivelul grupului, în societate. Voluntarii, pe de altă parte, 
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învață să empatizeze, să înțeleagă nevoile celor din jur, se pregătesc pentru a fi buni cetățeni. 

De asemenea, participarea într-un cadru formal la activităţile de voluntariat dă  elevului, 

adolescentului în formare, sentimentul de apartenenţă la un grup, se simte valorificat şi 

realizează mult mai bine  rolul  lui în societate. După o perioadă de implicare directă în proiecte, 

elevii participanţi vor  înţelege  că a face bine (ajutorarea celui în nevoi) nu poate fi plătit  doar 

în bani, cântărit cu balanţa: îţi dau atât, îmi eşti dator atât. Sentimentul utilităţii îl înțeleg altfel 

când se implică efectiv și  devin  mult mai încrezători în forțele lor, flexibili și demonstrează un 

grad ridicat de toleranță. 

Proiectul este  implementat  și derulat de elevii  și cadrele didactice ale Liceului 

Teoretic ”Aurel Vlaicu”, Breaza în colaborare cu Asociația ”Deschidem lumea” București 

adresându-se grupului ţintă de elevi cu  dizabilități și familiilor lor, cu scopul de a realiza o 

intervenție utilă și rapidă a integrării. De obicei familia care are copii cu dizabilități este privită 

ca un sistem care nu funcționează și nu se adaptează cerințelor școlare atunci  când există un 

copil cu probleme de dezvoltare mentală sau motorie și de  aceea ne-am gândit să implicăm  şi 

familiile acestor copii pentru a fi  ajutați în astfel de situații limită.  

Ne propunem să conlucrăm cu profesorul itinerant 

care cunoaște certificatul de încadrare în grad de 

handicap eliberat de comisia de protecție a copilului din 

cadrul DGASPC și în funcție de dificultățile de învățare 

a copiilor  să găsim și alte metode de intervenție  și să le 

atașăm la planul de intevenție personalizat; să desfășurăm 

la nivelul grupului activități de tip joc; să desfășurăm o dată pe săptămână activitate de 

consiliere; să-l sprijinim emoțional și educațional atât pe copil cât și  pe părinte, consiliindu-i 

astfel încât să înțeleagă la ce nivel este copilul; să dezvoltăm aptitudinile copiilor prin lucrări 

practice.  De asemeni ne propunem să susținem  în fața celorlalți copii punctele tari, pozitive 

ale copilului cu cerințe educative speciale și să intervenim ajutându-l. Să realizăm împreună 

materiale didactice individualizate, să elaborăm teste de evaluare la nivelul lui de dezvoltare. 

5) Obiectivele proiectului  

5.1 Obiectivele  generale ale proiectului: 

 să dezvoltăm  strategii integrate de susținere a copiilor cu dizabilități pentru progres ȋn 

ȋnvățare a fiecărui elev, inclusiv a celor aflați ȋn risc de abandon şcolar 

 să promovăm oportunităţile egale pentru incluziune socială prin realizarea de activități 

din domeniul abilităților de viață pentru copii cu dizabilități; 

 să dezvoltăm  strategii integrate de susținere a copiilor cu dizabilități și a familiilor lor;  
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 să cultivăm respectul, dragostea şi interesul tinerilor faţă de semeni şi conştientizarea 

dialogului şi a faptelor bune; 

 să conștientizeze, să înveţe elevii din liceu,  că  pot lega relaţii de  prietenie  durabile, nu 

numai cu elevii din școala de masă ci și cu elevii cu probleme speciale, care sunt mult 

mai afectivi şi dornici de prietenie şi  că aceste relaţii  sunt  eficiente; 

 să înţeleagă atât elevii de liceu cât şi cei cu probleme speciale că împreună pot face acţiuni 

utile lor şi societăţii;  

 să stimuleze potenţialul creativ al tinerilor; să înveţe să fie buni întreprinzători, să 

conştientizeze că doar prin muncă vor avea  câştig ; 

5.2 Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii-reducerea 

coeficientului de abandon şcolar cu 2% (un elev salvat); 

 Să formeze şi să dezvolte abilități necesare autonomiei personale și a deprinderilor 

practice, în rândul a 14 de copii cu dizabilităţi, cu vârsta cuprinsă între 11-15 ani,  în 

vederea incluziunii lor sociale, timp de  8 luni. 

 Să formeze şi să dezvolte abilități de comunicare şi socializare, în rândul a 14 de copii cu 

dizabilităţi,  în vederea incluziunii lor sociale, timp de 8 luni. 

 Să constientizeze părinţii copiilor din grupul ţintă în ceea ce priveşte necesitatea formării 

şi dezvoltării abilităţilor de viaţă ale acestora, în vederea incluziunii lor sociale. 

 Să constientizeze copiii cu dezvoltare normală şi  familiile lor privind problemele copiilor 

cu dizabilităţi şi necesitatea dezvoltarii abilităţilor lor de viaţă pentru integrare socială şi 

participare activă. 

 Elaborarea unui cadru strategic de intervenție integrată „copil cu dizabilități- familie” 

6) Activitățile proiectului: 

   a) Persoanele implicate în proiect stabilesc 

paşii, regulile şi sarcinile fiecărei persoane. Pentru 

început se întocmesc listele cu elevii de la Școala 

Specială Breaza care sunt incluși în școala de masa (ei 

se vor regăsi în tabelul din proiect). 

   b) conferinţe de lansare a proiectului  și  cursuri 

cu părinții și voluntarii în vederea promovării strategiilor de intervenție, colaborarea cu 

specialiștii, psihoterapeuți; 
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 c) vizite la Asociatia “Deschidem Lumea”, București,  pentru  a colabora cu 

psihoterapeuți,  consilieri și  dobândirea de metode și strategii  de intervenție personalizată și 

de grup; 

  d) consiliere făcută de specialiștii de la “Deschidem Lumea”, București în școlile de 

masă cu toți copiii din proiect ( voluntari și cei cu nevoi speciale); 

  e) activități specifice pentru copiii cu dizabilități de formare/dezvoltare a abilităților de 

viață independentă, care constau în: abilități de autonomie personală (abilități de autoservire, 

abilități igienico-sanitare, de autoîngrijire); deprinderi practice (abilități de bucătărie, abilități 

de îngrijire a locuinței); abilități de comunicare (în cadrul grupului, în afara grupului); abilități 

de socializare (socializare în spațiu public închis, socializare în spațiu public exterior); 

  f) activități de susținere educativă a familiilor 

copiilor beneficiari direcți ai proiectului (instruirea 

teoretică și practică a părinților, pe tema dezvoltării 

abilităților de viață independentă la copiii cu 

dizabilități); 

  g) activități de susținere informațională a 

familiilor copiilor beneficiari direcți ai proiectului (patologia copilului, tehnicile de deplasare, 

adaptarea spațiului intern, cadrul legislativ); 

  h) activități de susținere psiho-socială a 

familiilor copiilor beneficiari direcți ai proiectului 

(grupuri interfamiliale de discuții, consiliere familială, 

consiliere individuală pentru membri familiilor); 

Pentru o abordare integrată a copilului în cadru 

familial, se va realiza pentru fiecare copil beneficiar 

direct al proiectului, un plan de intervenție familială. La finalul proiectului se va realiza un 

Cadru strategic de intervenție integrată „copil cu dizabilități-familie"  

  LUNILE 

Nr 

crt 

ACTIVITǍŢI SPECIFICE CU COPIII/ FAMILIA I F M A M I I A 

 “Să ne cunoaştem”         

 -Vizită la Asociatia “Deschidem Lumea”, București,  

pentru  a colabora cu psihoterapeuți,  consilieri și  

dobândirea de metode și strategii  de intervenție 

personalizată și de grup; 

-Consiliere făcută de specialiștii de la “Deschide 

Lumea”, București în școlile de masă cu toți copiii din 

proiect ( voluntari și cei cu nevoi speciale); 
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 „ De ziua mamei”.  
Activități de formare/ dezvoltare a abilităților de 

comunicare în cadrul grupului 

Activități de formare/ dezvoltare a abilităților si joc în 

echipă 

        

        

 „Micii creatori”  
Activități de formare/dezvoltare a abilităților de a fi 

creativi 

        

 „Să ȋnvățăm să ne descurcăm singuri”. 
Activități de formare/ dezvoltare a abilităților de 

bucătărie 

Activități de formare/ dezvoltare a abilităților de îngrijire 

a locuinței şi de securitate ȋn caz de incendiu 

Activități de formare/ dezvoltare a abilităților de 

socializare în spațiul public închis 

        

        

        

 “Să fim uniți, să ne ajutăm, să formăm o echipă” 
Aplicaţii practice cu părinţii şi copiii 

        

 “Să evaluăm ȋmpreună activitățile desfăşurate cu 

elevii/copiii noştri ȋn cadrul acestui proiect” 
Discuții cu  părinţii privind patologia copilului 

        

 

7. REZULTATE Impactul preconizat asupra grupurilor ţintă/beneficiarilor. 

Situația grupurilor țintă/beneficiarilor: 

- 14 copii cu dizabilități și-au format și dezvoltat abilităţi necesare autonomiei personale, 

a deprinderilor practice, de comunicare şi socializare; 

- 14 familii ale copiilor cu dizabilităţi, beneficiari ai proiectului, şi-au schimbat atitudinile 

stereotipe privind integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi; 

- 14 copii cu dezvoltare normală şi familiile acestora şi-au dezvoltat competenţe 

emoţionale şi sociale privind integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi: 

 

Bibliografie: 

Gherguț Alois, (2005). „Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii 

diferențiate și incluzive în educație”, Ed. Polirom, Iași  

Cerghit Ioan, Neacșu Ioan, Pănișoară Ioan Ovidiu, Potolea Dan, (2001). „Prelegeri 

pedagogice”, Ed. Polirom, Iași. 
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3.14. Plan de intervenție personalizat 

 

Profesor psihopedagogie specială Nacev Liliana, 

Liceul Teoretic Special „Iris” Timișoara, jud. Timiș 

 

I.  Date personale: 

Numele şi prenumele elevului : S. R. 

Data naşterii: 9.03.2001 

Clasa: a IX-a B 

II. Concluziile evaluării complexe : 

- din punct de vedere medical: 

Sindrom Down; Retard psihomotor; Retard mintal sever; dislalie polimorfă. 

Diagnostic oftalmologic: STRABISM CONVERGENT, HIPERMETROPIE MEDIE 

- din punct de vedere psihopedagogic: Nivelul achiziţiilor şcolare este redus datorită 

retardului mintal; Foloseşte holofraze în exprimare; Are însuşit conceptul de culoare şi ştie toate 

literele însă prezintă tulburări de limbaj (dislalie); Psihomotricitate fină afectată – nu reuşeşte 

să scrie literele decât dacă urmează linia punctată şi este sprijinit în acest sens. Necesită sprijin 

şi stimulare permanentă. 

Evaluare iniţială (8-12 septembrie 2018) 

Instrumente utilizate în evaluare: Au fost aplicate „Grila educativă de evaluare 

globală” şi „Probe de evaluare a nivelului de dezvoltare neuropsihomotorie a copiilor” 

Concluziile evaluării iniţiale: 

Autonomia funcţiilor 

fundamentale 

 

Este parţial autonom în ceea ce priveşte funcţiile fundamentale: 

mănâncă singur însă nu are capacitatea de a se îmbrăca singur, 

de a se orienta singur în spaţiu sau de a-şi realiza singur igiena 

corporală. 

Comportament 

relaţional şi emotiv 

Este liniştit, calm, prietenos însă nu stabileşte relaţii cu ceilalţi 

conform vârstei (Sindrom Down, retard mintal). Totuşi, la 

nivelul clasei este foarte bine integrat, relaţiile interpersonale 

bune. 

Psihomotricitatea 

 

Motricitate grosieră şi fină deficitare; nu-şi cunoaşte schema 

corporală proprie şi pe cea a partenerului 

Competenţe logico-

matematice şi funcţia 

simbolurilor 

Nivel de dezvoltare intelectuală este redus, competenţe logico-

matematice extrem de scăzute. 

Educaţia lingvistică; Limbaj foarte slab dezvoltat şi neinteligibil; foloseşte 

preponderent gesturi şi mimică în comunicare. 
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Data de elaborare a programului: 25 Septembrie 2019  

Perioada de aplicare a programului de intervenţie: Semestrul I al anului şcolar 2019--2020 

 

SCOP: 

Formarea unei conduite independente pentru integrarea în plan social. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

Stimularea şi dezvoltarea limbajului expresiv (oral); 

Stimularea capacităţii de orientare spaţială şi temporală; 

Dezvoltarea motricităţii fine. 

Observaţie: Activităţile se fac în paralel: Stimularea limbajului; Orientare spaţio-

temporală; Dezvoltarea motricităţii fine. 

 

EVALUAREA: 

CRITERII DE PERFORMANŢĂ: 

Rezolvă sarcina în cel putin 8 din zece incercări, la două şedinţe consecutive; 

Pentru limbajul verbal - rosteşte cuvântul (inițial, în primele etape ale intervenţiei);  

                                     - face propoziţii scurte (cu subiect şi predicat – Ex: „Eu mănânc.”) 

Program de intervenţie personalizată 

An şcolar 2019--2020 

Semestrul I 

OBIECTIV DE 

REFERINŢĂ 

OBIECTIVE 

OPERAŢIONALE 

ACTIVITĂŢI MATERIALE 

I. Stimularea şi 

dezvoltarea 

limbajului 

expresiv 

 

I.1.¤ Să potrivească 

obiectele/pictogramele, 

în funcţie de categoria 

cărora le corespund. 

I.2.¤ Să numească 

(oral) obiectul (concret 

sau reprezentat in 

pictogramă). 

I.3.¤ Să numească 

funcţiile lucrurilor din 

mediul său de viaţă. 

I.4.¤ Să numească 

funcţiile 

spaţiilor/locaţiilor  

I.5.¤ Să numească 

acţiunea reprezentată 

in imagini. 

 

 

Potriviri obiecte 
(pictograme/obiecte 

concrete pe categorii şi 

denumirea acestora (Ex. 

dormitor, baie, etc) 

 

Categorii vizate: 

-Alimente de bază; 

-Fructe şi legume; 

-Animale şi păsări 

domestice/sălbatice. 

- Funcţiile obiectelor şi 

locaţiilor din mediul 

ambiant: „Ce faci cu 

creionul? – Scriu!”; „Ce 

faci în dormitor – 

Dorm!” 

- Expresiv-acţiuni: 

elevului i se arată câte o 

Obiecte concrete/ 

pictograme cu 

obiecte familiare, 

din locuinţă, pe 

categorii: 

dormitor, baie, 

bucătărie; 

 

 

 

Pictograme 

Imagini 

 Obiecte/locaţii 

concrete 

 

Imagini 

reprezentând 

acţiuni familiare; 
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I.6 .¤ Să formuleze 

propoziţii scurte, după 

imagini, cu subiect si 

predicat. 

pictogramă în care este 

prezentată o acţiune, 

copilul fiind obişnuit 

prin exerciţiu, să spună 

ce face persoana din 

imagine. (ex. „ce face 

fata?” – „face curat”/ „ 

se joacă” -  în funcţie de 

imaginea prezentată). 

Imagini-Secvenţe 

din poveşti. 

 I.7. ¤ Să-şi spună 

numele; 

I.8. ¤ Să spună adresa 

unde locuieşte; 

 

 

Exerciţii de memorare 

a datelor personale 
elementare; 

Jocuri de rol pentru a 

învăţa răspunsuri-tip în 

situaţii specifice (de 

exemplu – dacă se 

rătăceşte să ştie cum să 

răspundă la întrebări 

precum: „Cum te 

numeşti ?”; „Unde 

locuieşti ?”, etc. 

 

II. Stimularea 

capacităţii 

deorientare 

spaţială şi 

temporală; 

 

Aranjează secvenţele  ¤ Imagini  puzzle 

simple, din 2, 3 şi 4 

piese; 

¤ Aranjarea secvenţelor 

logice ale imaginii 

pentru a construi o 

poveste care să se refere 

la momentele zilei. 

(initial două secvenţe, de 

ex. copilul se trezeste şi 

copilul se spală pe dinţi), 

apoi, în funcţie de 

evolutia copilului, se 

trece la un grad de 

dificultate mai mare (mai 

multe secvenţe  De ex.: 

Copilul se trezeşte, 

copilul se spală pe dinţi, 

copilul se joacă apoi ia 
masa de prânz); 

¤ Exerciţii de ordonare 

a pictogramelor după 

momentele zilei 

(dimineaţa, prânz, seara); 

¤ Alcătuirea orarului 

şcolar din pictograme şi 

orientarea în funcţie de 

acesta. 

Puzzle 2, 3, 4 

piese; 

Imagini (secvenţe 

decupate) 

 

 

Imagini 

Fotografii 

 

 

Pictograme 
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¤ Fişe, Jocuri şi activităţi 

prin care sunt însuşite 

conceptele mare-mic; 

sus-jos; deasupra-

dedesubt; lung-scurt; 

curat-murdar 

Foi, fişe de lucru; 

jocuri, obiecte 

diverse. 

- Jocuri/exerciţii de 

învăţare a conceptelor 

spaţiale 

- Jocuri de orientare în 

spaţiu: „Du-te şi adu 

obiectul!” – „unde era 

obiectul?” 

Obiecte diverse 

III. Dezvoltarea 

motricităţii 

fine. 

 

Scrie literele mari de 

tipar A, B, D P, R, 

independent. 

¤ Imitaţie motrică 

grosieră („Fă aşa!”); 

¤ Ploaie cu degetele; 

¤  Exerciţii/jocuri cu 

degetele şi cu mâinile: 

-  caută bilele în făină; 

- prinde clamele de rufe 

pe carton; 

-  exerciţii de înşiretare; 

- toarnă orezul dintr-un 

recipient în altul; 

- Desenează în făină/griş 

colorat; 

-  Exerciţii de punctare 

cu vârful creionului pe 

linia punctată. 

Făină de porumb 

Griş colorat cu 

colorant alimentar 

Orez 

Boabe de fasole 

Mărgele mari/bile 

Clame de rufe 

Jocuri de lego; 

Joc „Micul 

meşter” (ciocan 

din plastic, 

şuruburi din 

plastic) 

Foi de hârtie, 

creion 

¤ Elemente grafice – 

desenează elementele 

grafice urmând linia 

punctată; 

¤  Colorare în contur; 

Fişe de lucru 

Desene punctate 

Fişe de colorat 

¤ Exerciţii de scriere a 

literelor mari de tipar, 

urmând linia punctată; 

¤ Exerciţii de scriere a 

literelor mari, 

independent, fără linii 
punctate. 

Fişe de lucru 

Fişe de colorat 

 

Prin acest program s-a urmărit: 

 recuperarea laturilor disfuncţionale; 

 antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

 antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

 dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 
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 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 

Rolul și modul de implicare a părinţilor în program: 

 Țin legătura cu cadrele didactice;  

 Participă la ședințe de consiliere;  

 Comunică periodic cu cadrul didactic de sprijin;  

 Ajută copilul în realizarea sarcinilor. 

 

Concluzii, observaţii, recomandări 

.............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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3.15. Program de intervenţie personalizat  

 

Profesor itinerant și de sprijin  Neiconi Diana, 

Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” Călan, jud. Hunedoara 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: M. V. F. 

Data şi locul naşterii: 23.09.2005 (14 ani), Clasa: a VI-a 

Domiciliul:  

Şcoala/instituţia: Liceul Tehnologic Ovid Densusianu, Călan, județul Hunedoara 

Echipa de lucru 

Diriginte: M.M. 

Profesor itinerant/de sprijin: N.D. 

Probleme cu care se confruntă elevul (rezultatele evaluării complexe):  

Conform concluziilor rezultate în urma evaluării educaționale: Elevul alcătuiește 

propoziții simple, citește în ritm propriu un text la prima vedere, desparte cuvinte în silabe, scrie 

greoi după dictare, cu erori, nu identifică părțile de vorbire și de propoziție, efectuează adunări 

și scăderi fără trecere peste ordin în concentrul 0-100, efectuează operații de înmulțire și 

împărțire simple. Dificultăți de concentrare.  

Conform concluziilor rezultate în urma evaluării psihologice: Intelect de limită (QI=77 

+- 5).  

Conform concluziilor rezultate în urma evaluării medicale: epilepsie. 

Capacități, competențe, abilități, puncte slabe, nevoi stabilite în baza evaluării inițiale 

și observației sistematice: 

 Dezvoltare fizică bună, bună coordonare a mişcărilor mai ample; 

 Lucrează cu uşurinţă la matematică în concentrul 0-100; 

 Are talent artistic; 

 Are o motivație intrinsecă puternică pentru învățare și argumentează că dorește să-și 

depășească condiția socială; 

 Nu are însușite regulile elementare de igienă personală; 

 Nu reţine decât cu material concret, prin reluări permanente și explicații suplimentare; 

 Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii-frecvente dezacorduri și accentuări greșite de 

sunete; 

 Scrie cuvinte cu omisiune de litere - auzul fonematic nu e format; 
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 Nu face calcule mintal; 

 Imaginaţia lipseşte, fiind ancorată în prezent; 

 Scrie substantivele proprii cu literă mică indiferent de locul lor în propoziție, inclusiv 

propriu nume; 

 Nu așează corect scrierea în pagină; 

 Are nevoie de atenţie, din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic. 

Obiective pe termen lung:  

1. Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor citite, 

cunoscute; 

2. Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-10000 fără şi cu suport 

concret;  

3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale; 

4. Dezvoltarea  unor competenţe ale intelectului ( memorare, gândire logică, stabilirea de 

relaţii cauză-efect). 

 

Măsuri de recuperare → Domenii de intervenție: 

1. Cognitiv/ Curricular: 

 Consolidarea, completarea, sistematizarea cunoștințelor specifice disciplinelor din planul 

de învățământ;                        

 Dezvoltarea proceselor psihice: atenție, spiritul de observație, memorie, gândire, 

imaginație; 

 Dezvoltarea limbajului, a capacității de comunicare, observare, explorare şi înţelegere a 

realităţii din mediul înconjurător. 

2. Afectiv:  

 Dezvoltarea simțului etic, estetic și critic; 

 Încurajarea interesului și implicării active în activităţi de învăţare individualizate şi 

personalizate; 

 Construirea unei imagini pozitive de sine prin activităţi de grup orientate spre valorizarea 

posibilităţilor individuale şi pe un sistem de relaţii pozitive;    

 Stimularea și susținerea unor relații pozitive cu persoanele cu care intră în contact (colegi, 

profesori, părinți, prieteni, etc.).                    

3. Psihomotric:  

 Formarea unor deprinderi de aplicare în practică a cunoștințelor; 
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 Formarea deprinderii de coordonare a mișcărilor pentru manevrarea corectă a 

instrumentelor de lucru; 

Domeniul de intervenţie: Cognitiv/ Curricular 

1. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Obiective pe termen scurt: semestrul al II-lea, an școlar 2018-2019 

Obiectiv/ competență 

specifică 

Activități desfășurate Obiectiv nerealizat/ 

propuneri de 

ameliorare/ dificultăți 

întâmpinate 

C1 – să citească corect, 

expresiv(în funcție de 

semnele de punctuație) și cu 

intonație 

- exerciții de citire a unor 

texte scurte sau propoziții 

respectând semnele de 

punctuație 

 

C4 -  să recunoască părțile 

unui text (introducere, 

cuprins și încheiere) 

- citirea unui text scurt 

- împărțirea textului în 

fragmente – identificarea 

introducerii, cuprinsului, 

încheierii 

 

C5 – să răspundă oral și în 

scris la întrebări pe marginea 

unui text 

- exerciții de completare a 

hărții textului 

 

C6 – să imagineze un alt final 

pentru poveștile citite 

- exerciții de dezvoltare a 

imaginației – Zarurile cu 

povești 

 

C9 –  să împartă un text în 

fragmente 

- exerciții de delimitarea a 

unor teste scurte în fragmente 

 

C10 – să realizeze un plan 

simplu de idei 

- exerciții de extragere a 

ideilor principale din 

fragmentele găsite 

 

C12-  să redacteze o 

povestire/compunere pe baza 

unor imagini/întrebări 

- răspunsul logic și coherent 

la întrebările date pentru a 

putea realiza o compunere 

 

C13 – să redea morala unui 

text 

- exerciții de expunere a 

propriei păreri referitoare la 

un text citit(identificarea 

aspectelor pozitive și 

negative) 

 

C2 -  să recunoască verbe în 

propoziții/texte; 

- definirea verbului 

- exemple de verbe ce 

denumesc acțiunea, starea, 

existența 

- exerciții de identificare a 

verbelor din propoziții 

 

C10 - să deosebească 

persoanele pronumelui 

personal 

- formele pronumelui 

personal, în cazul Nominativ 

- exerciții de recunoaștere din 

diferite propoziții a formelor 

pronumelui personal 
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C11 – să utilizeze corect oral 

și în scris pronumele de 

politețe 

- exerciții de identificare a 

formelor pronumelui de 

politețe 

- exerciții de scriere corectă a 

formelor pronumelui de 

politețe 

 

 

2. MATEMATICĂ 

Obiective pe termen scurt: semestrul al II-lea, an școlar 2018-2019 

Obiectiv/ competență 

specifică 

Activități desfășurate Obiectiv nerealizat -

propuneri de 

ameliorare 

C1 – să scrie corect numere 

naturale, întregi, raționale, 

reale 

- exerciții de scriere a 

numerelor naturale, întregi, 

raționale 

 

C2- să citească corect numere 

naturale, întregi, raționale, 

reale 

- exerciții de deosebire a 

numerelor naturale, întregi, 

raționale 

 

C3 - să identifice numere 

naturale, întregi, raționale, 

reale 

- exerciții de idenficare a 

numerelor întregi și a celor 

rationale din mulțimea 

numerelor naturale 

 

C4 – să compare numere 

naturale, întregi, raționale 

- exerciții de comparare a 

numerelor naturale, întregi 

 

C5 – să reprezinte pe axa 

numerelor numere naturale, 

întregi 

- exerciții de reprezentare pe 

axa numerelor numerele 

naturale, întregi 

 

C6 – să efectueze corect 

operații matematice (adunare, 

scădere, înmulțire, împărțire) 

cu numere naturale, întregi, 

raționale 

- exerciții de adunare, scădere 

cu trecere peste ordin, 

folosind numere naturale 

- talba înmulțirii 

- împărțirea numerelor 

naturale 

 

C11- să identifice elemente 

de 

geometrie,figurile/formele/co

rpurile geometrice; 

- exerciții de asociere între 

denumirea figurii geometrice 

și desenul acesteia 

 

C12 - să descrie elemente de 

geometrie,figurile/formele/co

rpurile geometrice;  

- descrierea elementelor 

componente ale figurilor 

geometrice (laturi, 

unghiuri,varfuri, diagonale) 

 

C14- să 

deseneze/modeleze/coase 

elemente de geometrie, 

figurile/formele/corpurile 

geometrice; 

- exerciții de desenare a 

figurilor geometrice 

- coaserea pe diferite material 

a figurilor geometrice 

 

C15- să construiască un unghi 

cu măsură dată și să-l 

- exerciții de desenare a 

diferitelor tipuri de unghiuri 

- clasificarea unghiurilor 
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denumească(ascuțit, drept, 

obtuz); 

C16- să calculeze aria și 

perimetrul unui pătrat și 

dreptunnghi; 

- aflarea perimetrului unui 

pătrat folosind formula de 

calcul 

- aflarea perimetrului unui 

dreptunghi folosind formula 
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3.16. Integrarea și adaptarea elevului cu CES la ora de limba și literatura 

română 

 

Profesor Nicolescu Dana Manuela, 

Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu” Rucăr, jud. Argeș 

 

Educația integrată îi va permite copilului cu probleme de adaptare să trăiască alături de 

ceilalți copii valizi, să desfășoare activități comune, dobândind abilități indispensabile pentru o 

viață cât mai apropiata de cea a valizilor, pentru o adecvată inserție socială. 

Fiecare copil are nevoie să ştie că este dorit şi iubit. Fiecare părinte încearcă să-i spună 

acest lucru, să-i spună că este minunat, că este cel mai de preţ lucru pe care el, părintele, l-a 

dobândit pe lumea asta. Atingerea, mângâierea, imbrăţişările, zâmbetul, modul drăgăstos de a-

l privi, tonul afectuos cu care îi vorbeşti, bucuria care te animă atunci când copilul iţi zâmbeşte 

sau îngrijorarea care te doboară atunci când bebeluşul tău plânge, toate acestea sunt modalităţi 

de bază care stabilesc comunicarea între copil şi părinte.             

Cea mai importantă formă de interacţiune  are loc prin contactul privirii şi schiţarea 

zâmbetului de către adult. Ca răspuns la zâmbetul acestuia, copilul va învăţa şi el şi va 

reproduce, la rândul lui, acest gest. Asfel, se naşte un prim “dialog” timid, dar cu o uriaşă 

încărcătură afectivă, un puternic catalizator al interacţiunilor ulterioare. Încrederea se va stabili 

între părinte şi copil şi va crea acea legătură afectivă unică prin care un biet om devine un bun 

părinte ! 

Fiecare părinte trebuie să înveţe să perceapă copilul cât mai realist şi diferenţiat pentru a 

putea să descopere nevoile şi să-i ofere în mod corect tot ce îi este necesar pentru a se dezvolta 

pe deplin. Trebuie să fim atenţi la toate reacțiile copilului pentru a fi alături de el când va avea 

nevoie de sprijin şi dragoste ! Aşteptările trebuie să fie cât mai aproape de posibilităţile copilului 

pentru că numai aşa îl putem ajuta să depăşească problemele !                       

Intervenţia timpurie este un program elaborat şi aplicat de specialişti care încurajează şi 

susţine părinţii copiilor cu probleme, să recunoască şi să înţeleagă nevoile particulare de 

dezvoltare ale copilului lor şi îi ajută să-şi însuşească tehnici, modalităţi de a-i dezvolta 

capacităţile şi abilităţile, de a remedia manifestările negative în creşterea copilului şi de a 

participa activ şi eficient la procesul recuperării copilului. 

Echipa de intervenţie timpurie lucrează cu familia. Ei determină împreună ce tip de 

intervenţie este cel mai potrivit şi mai benefic pentru copil şi elaborează un program de 
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intevenţie comună individualizat pe nevoile specifice ale copilului şi posibilităţile familiei. 

Acest plan de intervenţie conţine specificaţii clare cu privire la totalitatea serviciilor educative, 

de training şi sprijin familial, care vor fi asigurate în scopul remedierii impactului negativ al 

dublei deficienţe senzoriale asupra copilului şi asupra relaţiilor şi interacţiunilor dintre acesta 

şi familia lui.                

Este important să ştim că fiecare copil are un ritm propriu de dezvoltare, că nu există un 

progres continuu şi că nu toţi copiii trec prin toate stadiile de dezvoltare psihomotorie.  

Să urmăreşti copilul în timp ce creşte este o experienţă fascinantă, fiecare perioadă aduce 

ceva nou: zâmbeşte, gângureşte, ridică capul stând pe burtă, se rostogoleşte, se târăşte, stă în 

şezut, se ridică, merge, spune silabe, se mișcă, reacționează, are rezultate. 

Jocul este o activitate esenţială în dezvoltarea copilului. Jucându-se, descoperă lumea, se 

descoperă pe sine, propriul corp, casa, familia şi mica sa lume prinde treptat contur, plină de 

tentaţii şi întrebări. Oricărui copil îi place să se joace; deopotriva amuzant şi educativ, jocul 

simbolizează descoperirea lumii şi pătrunderea în ea, exersarea competenţelor nou 

achiziţionate, valorificarea lor.  

Dacă copilul este puţin mai încet în atingerea acestor abilităţi, nu înseamnă neapărat că 

dezvoltarea lui este afectată. Trebuie să apară îngrijorarea numai dacă întârzierea este mare, 

situaţie în care trebuie să consultăm medicul sau specialiştii. 

În funcţie de vârstă,  jucăriile alese trebuie să corespundă posibilităţilor copilului de a le 

folosi şi modalităţilor pe care acesta le va aborda în manipularea lor.  

De exemplu, la vârsta mică, copilul va apuca, va arunca jucăriile sau le va explora, mai 

ales băgându-le în gură. Este uşor pentru părinţi să selecteze jucăriile după nişte criterii clare: 

să fie destul de mari pentru a putea fi apucate, să nu poată fi  înghiţite  (sau să se desfacă în 

bucăţele mici care pot provoca ulterior accidente), să aibă o culoare puternică etc. Ulterior, 

copilul le va manipula şi va descoperi cum funcţionează, şi atunci jucăriile vor fi stimulative, 

cu butoane, beculeţe, efecte sonore, cu rotile sau cu baterii şi mecanism. 

Activităţile recomandate pentru fiecare etapă de dezvoltare a copilului au caracter 

orientativ şi reprezintă doar o parte dintre activităţile care se pot desfăşura cu copiii. 

Interacţionând cu ei, îi vom înţelege şi vom reuşi să-i adaptăm. De asemenea, putem să 

inventăm noi modalităţi amuzante şi eficiente, în acelaşi timp, care să contribuie la dezvoltarea 

armonioasă a copilului.            

Să le arătăm toată dragostea pare de la sine inţeles, dar este foarte adevărat. De fapt, 

dragostea şi dezmierdările ajută la dezvoltarea creierului. Copiii au nevoie de dragoste pentru a 

trăi. Grija faţă de ei, suportul emoţional acordat, dau copilului sentimentul de siguranţă atunci 
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când începe să descopere lumea. Nu este doar un sfat “din auzite”. Studii ştiinţifice riguroase 

arată că dragostea, atenţia, afecţiunea acordate au un impact direct şi măsurabil asupra 

dezvoltării fizice, mentale şi emoţionale a copilului. 

Interacţiunea timpurie nu numai că dezvoltă instrumente specifice de reacţie, dar şi 

ameliorează eventualele regrese care pot apărea în folosirea ineficientă a simţurilor, ca o 

consecinţă a unor sindroame sau lezări funcţionale. Pentru un copil bănuit a avea pierderi de 

vedere sau de auz este vitală stimularea timpurie a restanţelor senzoriale pentru a ameliora 

deficienţa; de asemenea, dezvoltarea modalităţilor de compensare a funcţiei lezate, atunci când, 

de exemplu, copilul îşi foloseşte tactul pentru a completa informaţiile percepute vizual sau îşi 

foloseşte vederea pentru a suplini nivelul auditiv insuficient. 

O observaţie specială se referă la introducerea şi folosirea metodei „startului fals” la 

copilul mic, mai ales la cel cu deficienţe senzorial-perceptive, ca modalitate de a-l ajuta să 

anticipeze anumite activităţi.  

Ceea ce trebuie urmărit este să câştigăm încrederea copilului şi să-i dezvoltaţi abilităţile 

de a rezolva problemele fără să simtă frustrări. Comportamentul său are de fiecare dată un motiv 

şi este important să descoperim ce îl determină să reacţioneze negativ ca să-l ajutam să rezolvem 

problema. Ştiind motivul, nu numai că îi putem oferi ajutorul, dar atunci când este cazul, putem 

să gestionăm mai bine situaţia. 

Depistarea timpurie a pierderilor senzoriale este cea mai importantă premisă pentru 

recuperarea şi compensarea deficienţei prin includerea copilului într-un program specific de 

stimulare timpurie. Depistarea şi diagnosticarea este de competenţa medicului. Totuşi, părintele 

joacă un rol extrem de important! Pentru aceasta este important să ştie la ce să raporteze reacţiile 

şi comportamentele copilului. Totuşi, vârsta cronologică şi nivelul de dezvoltare prezentat au 

un caracter orientativ, pentru că,  în fond, fiecare copil are propriul său ritm de dezvoltare.      

Dacă în anumite sfere progresul său nu se încadrează în tipar, nu trebuie să apară neapărat 

un motiv de îngrijorare, decât în măsura în care se produc stagnări  ce creează un decalaj mare 

faţă de nivelul de dezvoltare „normal„ pentru o anumită vârstă. 
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3.17. Program  de  intervenţie  personalizat 

 

Profesor învățământ preșcolar György Loredana, 

Profesor învățământ preșcolar Milicici Anișoara, 

Profesor învățământ preșcolar Oargă Daniela, 

Grădinița P. P. Nr. 1 Sânnicolau Mare, jud. Timiș 

 

1. INFORMAŢII  DE  BAZĂ: 

Numele elevului: T. A. 

Data naşterii: 16.03.2018 

Grupa: mare  

Domiciliul: Sânnicolau Mare, jud. Timiș 

Psihodiagnostic: Deficienţă de limbaj și comportament. 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.  

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia lui, având în 

componenţa sa mama, tata. Familia prezintă condiţii bune de locuit. Mama se implică în 

activitatea copilului atât acasă cât și la grădiniță, dar nu are pregătirea necesară pentru a-si educa 

copilul, cât să nu fie nevoie de intervenția specialiștilor. 

2. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

Profesor  logoped: S. S. 

Prof. pt înv. preșcolar: O. D., G.L.M, M.A.                          

Data elaborării P.I.P.: 1 octombrie 2018 – 15 iunie 2019 

3. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: chestionare orale; observaţii 

curente; aplicaţii practice; fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; proba de evaluare; 

convorbire individuală şi în grup; observaţia spontană şi dirijată. 

4. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, 

a ritmului propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor 

din cadrul familiei. Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a 

semnificaţiilor structurilor gramaticale. Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii. Dezvoltarea 

motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului. 
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Pe termen scurt: Formarea abilităţilor de comunicare. Formarea abilităţilor de 

participare la activități. Dezvoltarea capacităţii de scriere. Participarea la activităţi de grup. 

Participarea la activităţi specifice matematicii; 

5. SCOPURILE PROGRAMULUI: Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele 

copilului. Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic. 

Formarea capacităţii de a comunica folosind propozițiile. Formarea deprinderilor de scriere 

corectă a elementelor grafice. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii. 

Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme. Formarea şi 

dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic. 

6. DERULAREA  PROGRAMULUI  DE  INTERVENŢIE: Stimularea  preșcolarului 

în vederea reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și dezvotarea proceselor psihice 

(memorie, atentie, motivație), a unor trăsături pozitive de personalitate din domeniul afectiv si 

motivațional, a deprinderilor de muncă individuală. Implicarea mamei pentru a o ajuta să 

lucreze cu copilul în asimilarea unor cunoștințe esențiale: cunoașterea mediului, coordonare 

spațio-temporală, dezvoltarea limbajului și a vocabularului, abilități de relaționare socială. 

Frecvența activităților programului terapeutic este de o sedință pe săptămână (45-50 de minute) 

EDUCATOAREA: Antrenează preșcolarul în activităţile specifice pe arii de stimulare 

sau recuperatorii şi recreative, cu respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale. În cadrul 

activităților se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării (cu revizuiri şi adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, 

rechizitele şi auxiliare școlare, obiecte de uz general; 

Domeniul de intervenţie: Educarea limbajului 

Preșcolarul nu pronunţă corect cuvintele și are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile 

sale sunt monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşeşte să povestească textele auzite 

în cadrul activităților ori întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate 

scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie 

semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris. 

Domeniul de intervenţie: Matematică 

Preșcolarul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 5, dar are 

probleme în ceea ce priveşte număratul până la 10 sau număratul descrescător, chiar şi cu 

ajutorul obiectelor. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate 

cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, 

pierde rândul, mâzgăleşte foaia. 

Prin acest program am urmărit: 
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 recuperarea laturilor disfuncţionale; 

 consilierea comportamentală; 

 antrenarea preșcolarului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

 antrenarea preșcolarului în activităţi extracurriculare; 

 dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

 dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

 formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

 îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup. 
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3.18. Program de intervenţie personalizat 

 

Profesor învățământ primar Oanță Adriana Mihaela, 

Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani, jud. Hunedoara  

 

1. INFORMAŢII DE BAZĂ: 

Numele elevului:  David 

Data naşterii: 19.02.2010 

Clasa: II A 

Psihodiagnostic: Tipul de deficienţă: Retard motor, Hipoproxesie ( intelect de limită 

Q.D. =76) 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Dipareză spastică, Retard motor 

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia lui, având în 

componenţa sa mama, tata şi un frate geamăn. Familia este implicată permanent în activitatea 

școlară a elevului. Mama este persoana de sprijin în intervalul orar petrecut la școală. În timpul 

pauzei mari este prezentă pentru a se face plimbări în curtea școlii și pentru nevoile fiziologice. 

Este înconjurat de căldură sufletească și înțelegere, are parte de un mediu familial deosebit de 

benefic pentru starea lui de sănătate. 

2. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

Psiholog școlar 

Numele cadrului didactic: prof. înv. primar Oanță Adriana Mihaela 

Data elaborării P.I.P.: 1 octombrie 2019 – 12 iunie 2020 

Data revizuirii P.I.P.: 1 februarie 2020 

3. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

chestionare orale;observaţii curente;aplicaţii practice;fişe de lucru utilizate la diferite 

activităţi;proba de evaluare;convorbire individuală şi în grup;observaţia spontană şi dirijată. 

4. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

 Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului 

propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din 

cadrul familiei; 

 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor 

gramaticale; 
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 Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

 Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului; 

 Dezvoltarea capacităţilor de calcul matematic; 

Pe termen scurt: 

 Formarea abilităţilor de comunicare; 

 Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

 Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

 Partciparea la activităţi de grup; 

 Participarea la activităţi specifice matematicii; 

 Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris; 

5. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

 Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

 Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

 Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; 

 Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi 

scrierea lizibilă a cuvintelor;  

 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii; 

 Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme; 

 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic; 

6. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

Psiholog școlar  

 Stimulează elevul în vederea reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și 

dezvotarea proceselor psihice (memorie, atentie, motivatie), a unor trăsături pozitive de 

personalitate din domeniul afectiv și motivațional, a deprinderilor de muncă individuală; 

 Implică mama pentru a o ajuta să lucreze cu copilul în asimilarea unor cunoștințe 

esențiale: cunoașterea mediului, coordonare spațio-temporală, dezvoltarea limbajului și a 

vocabularului, abilități de relaționare socială; 

OBIECTIVE METODE SI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exerciţii 

de relaxare, pentru 

concentrarea atenţiei şi 

dezvoltarea memoriei; 

- convorbirea 

- povestirea 

- problematizarea 

- exerciţiul de relaxare 

- planşe 

- fişe de lucru 

- jocuri de 

construcţie 

- plastilina 

- cărţi 

- puzzle 
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- educarea auzului 

fonematic, a atentiei 

vizuale, a analizei auditive 

şi imbogăţirea 

vocabularului; 

- exercitii de gimnastică respiratorie, 

linguală; 

- exercitii pentru formarea 

priceperilor şi deprinderilor de 

pronunţie corectă a silabelor şi 

cuvintelor; 

- exerciţii de formulare a unor 

propoziţii simple cu sunetul corect în 

diferite poziţii; 

- povestiri după imagini, planșe; 

- demonstrația; 

- planşe 

- fişe de lucru 

- jocuri 

- cărți 

- stăpânirea și motivarea 

personală prin gestionarea 

adecvata a trăirilor afective 

negative; 

 

 

 

 

- exerciții de autocunoaștere; 

- exerciții pentru creșterea stimei de 

sine și a încrederii în forțele proprii; 

- exerciții pentru managementul 

emoțiilor negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, încurajarea; 

- fişe de lucru 

- desene 

- joc de rol 

 

 

 

 

- organizarea locului de 

invatare cu eliminarea 

elementelor distractoare; 

- convorbirea; 

- exercitul; 

- incurajarea 

 

- sprijinirea copilului în 

parcurgerea materiei în 

ritm propriu  

- tratarea diferenţiata; 

- relaţie empatica învățător-elev, 

consilier-elev; 

- activități ajutătoare 

- planşe 

- jocuri 

- casete 

- cărți 

- construirea unui orar și 

respecterea lui astfel încât 

elevul să își facă temele, 

oferirea de recompense de 

către familie; 

- convorbirea; 

- exercițiul 

- cartonașe cu 

sarcini expuse în 

camera 

- masuri unitare de 

sustinere a copilului de 

catre familie; 

- motivarea familiei in 

continuarea tratamentului 

medicamentos; 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

- monitorizarea 

succesului prin 

acordarea de feţe 

vesele 

 

Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi 

recreative, cu respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri 

şi adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, 

rechizitele şi manualele şcolare, obiecte de uz general; 

Domeniul de intervenţie: Comunicare în limba română  
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Elevul pronunţă corect cuvintele și are un vocabular destul de bogat. Răspunsurile sale 

sunt monosilabice sau în propoziţii scurte.  Reuşeşte să povestească texte auzite în clasă ori 

întâmplări din viaţa personală, dacă se insistă cu întrebări ajutătoare. Capacitate scăzută de 

organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie  litere mari de 

tipar cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte uneori 

foaia din cauza slabei motricități. 

Obiective 

pe termen 

scurt 

Obiective 

operaţionale 

Activităţi de 

învăţare 

Criterii 

minimale pentru 

evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Dezvoltarea 

capacităţii 

de receptare 

a mesajului 

oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

capacităţii 

de 

exprimare 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

capacităţii 

de receptare 

- să înţeleagă 

semnificaţia 

globală a 

mesajului oral 

- să sesizeze 

intuitiv 

corectitudinea 

unei propoziţii 

ascultate 

- să distingă 

cuvintele dintr-o 

propoziţie dată, 

silabele dintr-un 

cuvânt şi sunetele 

dintr-o silabă 

- să sesizeze 

sensul cuvintelor 

într-un enunţ dat 

- să formuleze 

clar şi corect 

enunţuri verbale 

potrivite unor 

situaţii date 

- să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri 

 

 

 

 

- să identifice 

litere, grupuri de 

litere, silabe, 

cuvinte şi 

enunţuri în textul 

tipărit şi în textul 

de mână 

- exercitii de 

delimitare a 

cuvintelor în 

enunţuri; 

- exercitii de 

stabilire a pozitiei 

unui cuvânt într-o 

propoziţie; 

- jocuri de 

identificare a 

poziţiei silabelor în 

cuvant; 

- exercitii de 

distingere a 

sunetului initial, 

final sau din 

interiorul unei silabe 

sau al unui cuvant; 

- identificarea 

cuvintelor ce contin 

sunetul învăţat si 

despartirea lor in 

silabe; 

- jocuri de punere in 

corespondenta a 

unui cuvant auzit cu 

imaginea 

corespunzatoare; 

- exercitii de 

despartire a 

cuvintelor in silabe; 

- exerciţii de trasare 

a elementelor 

grafice; 

- exerciţii de 

adoptare a poziţiei 

corecte si comode 

pentru scris; 

- înţelege 

semnificaţia 

globală a unui 

text scurt, după 

ascultarea 

repetată a 

acestuia, sau după 

lămuriri 

suplimentare; 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu 

imprecizii, 

corectate la 

solicitarea 

învăţătorului; 

- distinge şi 

delimitează 

cuvintele în 

propoziţii de 

două cuvinte, 

rostite clar de 

învăţător; 

- distinge, după 

auz, silabele şi 

sunetele, dintr-un 

cuvânt dat, de 1-2 

silabe; 

- pronunţă, 

corect, cuvântul 

integral şi pe 

silabe, cu 

imprecizii 

corectate cu 

sprijinul 

învăţătorului; 

 

Evaluarea 

orală şi 

scrisă  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare cu 

mai multe 

reveniri 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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a mesajului 

scris (citirea 

/ lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

capacităţii 

de 

exprimare 

scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care le 

însoţesc 

- să desprindă 

semnificaţia 

globală a unui 

text citit 

- să citească în 

ritm propriu, 

corect un text 

cunoscut 

- să scrie corect 

litere, silabe, 

cuvinte 

- să scrie corect, 

lizibil şi îngrijit 

propoziţii scurte 

 

 

 

 

- exerciţii de scriere 

a unor elemente 

grafice pregătitoare, 

care sa faciliteze 

scrierea literelor si 

scriere în duct 

continuu; 

- exerciţii de scriere 

a literelor, silabelor, 

cuvintelor si 

propoziţiilor; 

 

 

- exerciţii de scriere 

a literelor si a 

cuvintelor, 

respectând forma, 

mărimea lor; 

- exerciţii de 

încadrare corecta în 

pagina a textului 

(data, alineat); 

- exerciţii de 

apreciere corecta a 

spaţiului dintre 

cuvinte;  

- dictări de cuvinte si 

propoziţii; 

 

- asociază sunetul 

cu litera de tipar, 

sau de mână; 

citeşte în ritm 

propriu silabe, 

cuvinte şi 

propoziţii 

alcătuite diin 2-3 

cuvinte, uneori cu 

inversiuni sau 

repetări, corectate 

la intervenţia 

învăţătorului; 

- citeşte cuvinte 

scrise, formate 

din silabe 

cunoscute; 

- citeşte fluent şi 

corect enunţuri  

cunoscute, cu 

ezitări sau pauze 

mai lungi, atunci 

când întâlneşte 

cuvinte care 

conţin aglomerări 

de consoane, 

grupuri de litere 

etc.; 

- copiază, 

transcrie şi scrie 

după dictare 

litere, silabe şi 

cuvinte cu abateri 

de la regulile 

grafice; 

- construieşte  în 

scris propoziţii 

formate din 2-3 

cuvinte, cu mici 

abateri de la 
regulile grafice, 

ortografice şi de 

punctuaţie, 

corectate la 

intervenţia 

învăţătorului; 

-copiază/ 

transcrie/ scrie 

după dictare, cu 

unele omosiuni, 

inversiuni de 
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litere, uneori cu 

abateri de la 

normele de 

aşezare în pagină, 

sau de la folosirea 

corectă a 

semnelor de 

punctuaţie; 

 

Prin acest program am urmărit: 

Recuperarea laturilor disfuncţionale; structurarea unor comportamente dezirabile 

(elaborarea unor modele de comportament cu un grad mare de adaptare şcolară şi socială); 

consilierea comportamentală; antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; dezvoltarea motricităţii generale şi a finei 

motricităţi;dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; dezvoltarea abilităţilor de 

cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor; formarea deprinderilor de scriere 

corectă şi respectare a spaţiului de scris;îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la 

mediu; dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup. 

 

Bibliografie: 

Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română, aprobată prin ordin al 

ministrului nr.3418/19.03.2019 

Cucoş Constantin, (2001). Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi 

Radu Gheorghe, (2000). Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal, Ed. Pro 

Humanitas, Bucureşti. 
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3.19. Program educațional personalizat 

 

Profesor învățământ primar Opriș Elena, 

Școala Gimnazială Ocna Sibiului, jud. Sibiu  

 

Problemele cu care se confruntă elevul: 

- deficienţă fizică şi deficienţă intelectuală 

- motricitate generală greoaie determinată de tulburare  

- întârziere în formarea proceselor cognitive, mnezice şi atenţionale. Stadiul 

preoperaţional 

- memorie mecanică de scurtă şi lungă durată prezintă dificultăţi în fixarea şi 

reactualizarea informaţiilor 

- imaginaţie reproductivă 

- abilităţi conversaţionale formate, cu vocabular redus ca volum şi varietate; prezintă 

tulburări de pronunţie; dislalie; rotacism 

- competenţe şcolare slabe 

- imaturitate şi instabilitate psiho-afectivă; infantilism psihoafectiv; toleranţă scazută la 

frustrare; atitudini generale negative  faţă de sine, faţă de ceilalţi şi faţă de muncă; aptitudini 

generale nedezvoltate; opoziţionist, negativist, fără manifestări agresive 

- temperament puţin comunicativ, retras, interiorizat, hiperactiv, sensibil  

- dificultăţi în înţelegerea conţinutului informativ 

- dificultăţi în parcurgerea sarcinilor şcolare, nereceptiv la cerinţele şcolare 

- dificultăţi de aplicare în practică şi de transfer al achiziţiilor realizate anterior dificultăţi 

majore de decodificare a limbajului pentru înţelegerea şi executarea sarcinilor şcolare  

- atenţia este deficitară, fluctuantă 

Priorităţi pentru semestrul I: 

 Dezvoltarea vocabularului şi a bagajului de reprezentări prin  stimularea limbajului verbal 

(oral şi scris) 

 Formarea şi dezvoltarea auzului fonematic. Perceperea corectă a exprimării orale în 

comunicarea verbală şi nonverbală 

 Formarea abilităţilor de citire, scriere şi operare cu numere naturale 0-31 

Priorităţi pentru semestrul al II-lea:  

 Activităţi de dezvoltare cognitivă 
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 Activităţi de dezvoltare a vocabularului şi a bagajului de reprezentări prin stimularea 

limbajului verbal (oral şi scris) 

 Activităţi de scriere, citire, ordonare a numerelor  adunări și scăderi în concentrul 0-100 

Conținuturi: 

Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta, a formula o rugăminte, o idee/ o părere, o cerere 

Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul - Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate Intonarea 

propoziţiilor enunţiative şi interogative  

Dialogul - Oferirea unor informaţii despre: identitatea proprie, desene animate, filme 

pentru copii, viaţa de şcolar, familie, prieteni, colegi de clasă, reguli de circulaţie, mediul social 

şi natural apropiat, igiena personală 

Reguli  de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii 

Forme ale discursului oral - Descrierea unui obiect/ a unei persoane 

Alfabetul limbii române - Literele mici şi mari de mână 

Ortografia - Scrierea cu majusculă la începutul propoziţiei şi al titlului,  a substantivelor 

proprii  

Punctuaţia - Punctul. Semnul întrebării Linia de dialog 

Organizarea textului scris Scrierea caligrafică pe liniatură tip I. Plasarea datei, a titlului, 

folosirea alineatelor 

Scrierea funcţională - Copieri. Transcrieri (litere, silabe, cuvinte, propoziţii, texte de 

maxim 30 de cuvinte). Dictări 

Scrierea imaginativă (texte de 2-3 enunţuri), pornind de la experienţe trăite 

 

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

1.1. Identificarea 

semnificaţiei unui 

mesaj oral, pe teme 

accesibile, rostit cu 

claritate 

 

- utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei unui mesaj  

- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba... (în 

acest fragment de poveste/ înacest text) ?" 

- selectarea unor enunţuri simple, care exprimă mesajul textului 

audiat, dintr-o pereche de enunţuri date 

- formularea unor titluri potrivite textului audiat 

- executarea unor comenzi/ instrucţiuni/ reguli de joc prezentate 

de adulţi sau copii 

- audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi indicaţii şi 

manifestarea unor reacţii corespunzătoare 

1.2. Identificarea unor 

informaţii variate 

dintr-un mesaj rostit  

- identificarea personajelor/ personajului unui text audiat 

- oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: „Cine? Ce? 

Când? Unde? Cum? De ce?" 

1.3. Identificarea unor 

sunete, silabe, cuvinte 

în enunţuri rostite cu 

claritate 

- jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin 

un anumit sunet 

- jocuri de tipul: „Telefonul fără fir", „Fazan „Completează 

silaba", „Grupează după numărul de silabe" etc. 
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 - numărători melodice însoţite de mişcare 

- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor 

- despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui cuvânt 

şi reprezentarea lor prin simboluri/ bătăi din palme 

- rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri 

- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt 

- formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat 

(„Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?) 

- ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale 

acţiunii textului audiat 

- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat 

- precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: 

la început, mai întâi, prima dată, apoi, după aceea, până la urmă  

- recunoaşterea personajelor unui text după descrierea înfăţişării 

lor sau după prezentarea acţiunilor acestora 

2.1. Formularea unor 

enunţuri proprii în 

diverse situaţii de 

comunicare 

 

 

- utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: 

invitaţie, urare, solicitare, prezentarea unor scuze etc. 

- jocuri de rol 

- oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, 

despre activităţile preferate etc., folosind enunţuri simple 

- enumerarea unor reguli de joc, a unor norme ale clasei 

- formularea de enunţuri pe baza unei imagini sau cuvinte date 

- dialoguri pe teme familiare reale  

- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conştientizarea 

importanţei acesteia în reuşita comunicării 

- conştientizarea existenţei unor reguli simple de desfăşurare a 

schimburilor verbale  care pot determina reuşita comunicării 

2.2. Transmiterea 

unor informaţii 

referitoare la sine şi la 

universul apropiat, 

prin mesaje scurte 

- formularea de mesaje despre sine (nume, vârstă, adresă), despre 

familie, colegi, animalul preferat, culoarea preferată, mâncarea 

preferată etc. 

- formularea unor răspunsuri la întrebări adresate de colegi, pe 

teme de interes pentru copii 

- formularea/ completarea unor enunţuri orale care să conţină 

comparaţii între obiecte familiare 

- alegerea cuvintelor potrivite pentru numirea şi descrierea unor 

lucruri şi evenimente familiare 

- identificarea a cel puţin două trăsături ale unor personaje de 

desene animate/ benzi desenate/ poveşti cunoscute 

- jocuri de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă...", „Dacă aş fi...", 

„Personajul preferat" 

2.4. Exprimarea 

propriilor idei 

referitoare la contexte 

familiare, manifestând 

interes şi încredere în 

sine 

- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după 

indicii date 

- jocuri de tipul: „Spune mai departe", „Cine este 

personajul?",„Spune după mine" etc. 

 

3.1. Citirea unor 

cuvinte şi propoziţii 

scurte, scrise cu litere 

de tipar sau de mână 

 

- intuirea unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare 

- recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână 

- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe, cuvinte, 

propoziţii din 2-3 cuvinte 
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- marcarea prin colorare, subliniere, decupare, încercuire, a unor 

cuvinte din propoziţii solicitate de cadrul didactic  

- completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte 

- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu litere de tipar  

- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau texte scurte care 

conţin cuvinte cu structură fonetică simplă, scrise cu litere de 

tipar  

- citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă, citirea ghidată 

şi/ sau selectivă a unor cuvinte şi propoziţii 

3.2. Identificarea 

mesajului unui scurt 

text care prezintă 

întâmplări, fenomene, 

evenimente familiare 

 

 

- identificarea personajelor, locului şi timpului unei întâmplări 

prezentate în textul citit 

- citirea unor „cuvinte cheie" 

- recunoaşterea în ilustraţii a personajelor, locului, timpului şi 

momentului evocat 

- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de tipar cu 

imaginile potrivite 

- citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt 

- identificarea titlurilor potrivite unui text scurt 

3.3. Identificarea 

semnificaţiei unor 

simboluri din 

universul familiar, 

care transmit mesaje 

simple 

- recunoaşterea unor simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M - 

metrou, P- parcare, I - informaţii, intrare, ieşire, farmacie, trecere 

de pietoni, semafor etc. 

- punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesajele orale/ scrise 

indicate 

4.1. Scrierea literelor 

de mână 

 

- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii 

- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; decorarea 

literelor de mână şi de tipar; 

- trasarea în duct continuu a literelor de mână (începând prin 

unirea punctelor care le compun) 

- executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu degetul pe 

blatul mesei, în aer, pe spatele colegului, pe hârtie,  cu creta pe 

tablă, cu markerul pe coli mari 

- scrierea literelor de mână, folosind diverse instrumente de scris  

- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, enunţurilor 

din 2-3 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice, 

dintre litere şi dintre cuvinte 

- completarea după model, cu litere de mână, a unor enunţuri din 

cuprinsul unor bilete, invitaţii, felicitări, scurte scrisori 

- exerciţii de aşezare în pagină a datei, a titlului, a alineatelor, de 

păstrare a distanţei dintre cuvinte 

- scrierea după dictare a literelor, silabelor, cuvintelor, 

propoziţiilor din 2-3 cuvinte; 

4.2. Redactarea unor 

mesaje scurte, formate 

din cuvinte scrise cu 

litere de mână, 

folosind materiale 

diverse 

- alcătuirea şi scrierea unor enunţuri scurte, având suport vizual 

- ordonarea cuvintelor care formează un enunţ şi scrierea acestuia 

- scrierea unor cuvinte, propoziţii cu ajutorul computerului 

- personalizarea unor modele predefinite de invitaţii, felicitări, 

scrisori (de exemplu, scrisoare către Moş Crăciun) 
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Bibliografie: 

Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ - Clasa 

pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 
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3.20. Plan de intervenţie personalizat – preşcolari 

 

Profesor învățământ preşcolar Panait Anamaria,  

Profesor învățământ preşcolar Puşcaş Monica Camelia, 

Consilier şcolar prof. Vlăşan Angela Lăcrămioara, 

Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu” Cehu Silvaniei, jud. Sălaj 

 

Date personale: M.M., grupa mare; familie legal constituită, naştere prematură (gemeni), 

mediu familial subcultural, etnie romă 

Certificat  de orientare şcolară şi profesională nr.160/30.05.2019 emis de CJRAE Sălaj 

cu cerinţe educaţionale speciale „Retard psihic uşor QI 58, şi psihosomatic, tulburare afectiv- 

emoţională, retard în achiziţiile cognitive, dificultăţi la nivel perceptiv-motric,  dificultăţi de 

învăţare” 

NR 

CRT 

DOMENIUL DE 

DEZVOLTARE 

COMPORTA- 

MENTE 

URMĂRITE 

ACTIVITĂŢI DE 

ÎNVĂŢARE 

EVALUAREA 

EDUCATORU- 

LUI                   

1. Capacităţi şi 

atitudini de 

învăţare 

- Manifestarea 

curiozității şi 

interesului pentru 

experimentarea și 

învăţarea de 

lucruri noi 

 

- Inițierea de 

activități de 

învățare noi și de 

interacțiuni cu 

copiii sau cu 

adulții din mediul 

apropiat 

 

- Realizarea 

sarcinilor de lucru  

 

 

- Integrarea 

ajutorului primit, 

pentru realizarea 

sarcinilor de lucru 

la care întâmpină 

dificultăți 

Jocuri de construcţie, 

experimente, 

jocuri de masă, 

Jocuri libere,spontane 

Jocuri exerciţiu 

jocuri de construcţie, 

simbolice,  

Jocuri de stimulare şi 

exersare a verbalizării 

Teatru de marionete,  

teatru de umbre,  

Teatru de păpuşi 

Memorizări,  

jocuri didactice 

Jocuri de exersare , 

euritmie, dans 

Desene libere cu 

palmele, degetele, 

beţişor pe nisip/ făină 

 

- reuşeşte cu 

sprijin să fie 

atrasă în 

activitate, la care 

rămâne 

participând 

uneori activ, 

alteori pasiv. 

- interacţiunile cu 

copiii şi 

educatorul sunt 

pozitive. 

- la sarcinile de 

lucru persistă 

doar puţin, 

abandonând 

deseori 

- cere ajutorul 

atunci când are 

nevoie 

2. Dezvoltarea 

socioemoţională 

- Manifestarea 

încrederii în adulţii 

Jocuri de etichetare 

obiecte prin utilizarea 

- comunică cel 

mai bine 
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 cunoscuţi, prin 

exersarea 

interacţiunii cu 

aceştia 

- Dezvoltarea 

abilităţilor de 

solicitare şi de 

primire ajutor în 

situaţii 

problematice, 

specifice 

- Iniţierea şi 

participarea la 

acţiuni pozitive cu 

colegii 

- Exersarea unor 

abilități de 

negociere şi de 

participare la 

luarea deciziilor 

- Exersarea 

autoaprecierii 

pozitive în diferite 

situaţii 

educaţionale  

 

- Dezvoltarea 

abilităţilor de 

autocontrol 

emoţional 

limbajului nonverbal şi 

paraverbal 

 

Jocuri de identificare 

caracteristici fizice 

Jocuri exerciţiu, jocuri 

de rol, 

manipulative,senzorial

e, didactice, 

verbalizarea acţiunii 

Activităţi comune cu 

adultul 

emoţional cu 

educatoarea 

- cere ajutorul în 

situaţii de 

dificultate(uneori 

prin gesturi şi 

mimică) 

- cooperează cu 

colegii de grup 

- prezintă deseori 

momente de 

retragere din 

grup, preferând 

activităţi solitare 

- reuşeşte să se 

exprime 

emoţional  

adecvat în situaţii 

pozitive 

 

- plânge şi se 

supără foarte 

repede atunci 

când nu reuşeşte 

să execute 

sarcina 

3. Dezvoltarea 

cognitivă şi 

cunoaşterea 

lumii 

 

- Identificarea 

elementelor 

caracteristice ale 

unor 

fenomene/relaţii 

din mediul 

apropiat 

- Efectuarea 

operaţiilor de 

grupare, clasificare 

după criterii date 

- Identificarea şi 

numirea formelor 

obiectelor din 

mediul 

înconjurător 

 

 

 

Jocuri şi activităţi de 

stimulare şi exersare 

interactive 

Jocuri mimă, 

Jocuri de 

construcţie,experiment

e,jocuri de masă, 

Exerciţii cu material 

individual 

Povestiri cu suport de 

imagini,jocuri 

simbolice, 

 

 

Jocuri de rol 

Observări 

Plimbări  

Jocuri senzoriale 

rutine 

- identifică 

aspecte simple 

ale anotimpului 

 

- grupează 

obiecte care 

întrunesc un 

criteriu, maxim 

două 

- recunoaşte 

cercul, pătratul  

(triunghiul cu 

sprijin) 

 

 

- cunoaşte 

nevoile de bază 

- prezintă starea 

vremii 

- numără în 

limita 1-10 
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- Descrierea unor 

caracteristici ale 

lumii vii 

- Compară 

experienţe, acţiuni, 

fenomene, relaţii 

 

- Familiarizarea cu 

conceptul de 

număr şi 

numeraţie 

4. Dezvoltare 

fizică, 

sănătate,igienă  

şi securitate 

personală 

 

- Coordonarea 

mușchilor în 

desfășurarea unor 

activități simple;  

 

 

- coordonare 

mişcare în funcţie 

de ritm, melodie, 

cadenţă, semnale 

sonore. 

- Participare la 

activităţi fizice 

care să-i dezvolte 

muşchii mari. 

 

- Utilizarea 

simţurilor în 

interacţiune cu 

mediul apropiat. 

- Exersarea unor 

principii de bază 

specifice unei 

alimentaţii 

sănătoase   

 

 

- Însușirea 

abilităţilor de 

autoprotecţie faţă 

de obiecte şi 

situaţii periculoase 

Jocuri cu mingea, 

rostogoliri de mingi, 

Jocuri de mişcare 

Jocuri de exersare , 

euritmie, dans 

Jocuri de exersare, 

simbolice,colaje,desen

e,picturi, 

Jocuri îngrupuri mici, 

perechi,povestiri,activi

tăţi practice, 

Realizarea de produse 

comune 

Modelaj, joc didactic 

Audiţii 

Jocuri 

muzicale(metoda Batii 

Strauss) 

Degustări 

Activităţi gospodăreşti 

 

 

 

 

Vizite 

Plimbări 

Jocuri în aer liber 

vizionări 

- poziţionează 

corpul şi 

membrele în mod 

corespunzător 

- se îmbracă/ 

dezbracă  

- execută mişcări 

la comenzi 

 

- participă la 

dansuri 

 

- foloseşte 

simţurile în 

activitate 

 

- demonstrează 

independenţă la 

spălat pe mâini, 

mâncat, toaletă 

 

 

 

- respectă parţial 

reguli de 

siguranţă în jocul 

simbolic 

5. Dezvoltarea 

limbajului şi a 

comunicării 

 

- Exersează cu 

sprijin ascultarea 

unui mesaj 

- Demonstrarea 

înțelegerii unui 

mesaj oral  

- Comunicarea 

unor idei, nevoi, 

Jocuri-exerciţiu 

imitative, 

onomatopeice 

Lecturi de imagini 

 

Povestiri de 

imagini,evenimente,ex

erciţii de recunoaştere 

- ascultă fără să 

deranjeze 

- povesteşte 

evenimente 

utilizând un 

limbaj simplu 
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acțiuni, emoții 

proprii 

- Exersarea și 

extinderea 

progresivă a 

vocabularului 

 

- Identifică 

prezenţa mesajului 

scris 

- Participă la 

activităţi de grup 

ca auditor şi 

vorbitor 

cântece,rime,de 

anticipare rutine 

frământări de limbă 

 

desene, lecturi de 

imagini 

jocul întrebărilor 

 

- vocabular 

mediu 

 

 

- diferenţiază 

scrisul de 

imagine 

- transmite 

mesaje în urma 

audierii 

 

 

Bibliografie: 

Curriculum pentru Educaţie Timpurie, 2019 

Suport pentru explicitarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează 

Curriculumul pentru educaţie timpurie,  2019 

Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 

ani, Editura Vanemonde, 2010. 
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3.21. Plan de intervenţie personalizat 

 

Profesor Simona Pojoga 

Grădinița cu P. P. Nr. 6 Dorohoi, jud. Botoșani 

 

NUMELE ELEVULUI: V.B.  

DATA NAŞTERII: 15.10.2013 

GRUPA: mare 

DOMICILIUL: Dorohoi 

INFORMAŢII DESPRE MEDIUL SOCIAL: Locuieşte împreună cu familia lui, având în 

componenţa sa mama și tata. Mama îi acordă o atenţie deosebită fiind tot timpul în preajma lui, 

nelăsându-l nesupravegheat. Este un copil îngrijit şi iubit de părinţi. 

DIAGNOSTIC PSIHOLOGIC: Deficit psihomotric sever (dizabilitate auditiva + 

tetrapareză spastică) 

MOTIVE DE REFERINŢĂ: 

- dreptul fiecărui copil, în contextul reformei, la procesul instructiv-educativ prin 

respectarea structurilor şi particularităţilor bio-psiho-pedagogice; 

- se ţine seama de principiile de maximă generalitate cuprinse în Rezoluţia O.N.U. nr.  

48/96 din 1993: 

- principiul drepturilor egale (accesul la educaţie şi la alte servicii comunitare); 

- principiul asigurării serviciilor de sprijin(resurse umane, instituţionale, materiale, 

financiare, servicii guvernamentale); 

- principiul intervenţiei timpurii; 

- principiul cooperării şi parteneriatului (colaborare permanentă între cei implicaţi).  

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: educaţional 

INFORMATII EDUCAŢIONALE: 

COMPORTAMENT COGNITIV: 

- copilul are minime reprezentări despre mediul înconjurător corespunzătoare vârstei  şi 

nu  are capacitatea de a observa sistematic; 

- volumul limbajului este foarte sărac, se exprimă foarte greoi, are tulburări de pronunţie; 

- gândirea se manifestă doar în cazuri concrete, intuitive; 

- atenţia este slab dezvoltată. 

COMPORTAMENT PSIHOMOTRIC: 
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- deficienţă fizică datorată bolii (tetrapareză spastică  gravă); 

- nu cunoaşte schema corporală; 

- întâmpină dificultăţi în orientarea spaţială; 

- are deprinderi de igienă personală  slab dezvoltate 

RELAŢII SOCIALE: 

- este sociabil doar cu unele persoane 

- este un copil ataşat si de mama,si  de tata 

- are uneori crize de nesiguranţă 

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG: 

- ameliorarea pronunţiei  şi dezvoltarea exprimării orale; 

- dezvoltarea operaţiilor gândirii şi a calităţii acesteia; 

- recuperarea lacunelor datorate handicapului sever de care suferă; 

- exersarea capacităţii de orientare spaţială şi temporală; 

- educarea comportamentului civilizat. 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Domeniul limbă și comunicare 

- să „ citească” imagini şi să depisteze sunetele iniţiale; 

- sa copieze litere si cuvinte cu ajutorul alfabetarului; 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Domeniul științe  

 - exerciţii de numărare cu obiecte de la 0 la 10; 

 - sa asociaze mulţimi (alcătuite din obiecte identice, uşor de numărat), cu numărul lor 

(cardinalul mulţimii); 

- să denumească părţile componente ale corpului omenesc, al unui animal, ale unei plante;  

Metode si instrumente de evaluare: 

- evaluare oralǎ; 

- observaţie directǎ; 

- evaluarea rezultatelor concrete: desene, lucrări practice, portofoliul copilului, etc;            

- se face prin exerciţii susţinute, prin jocuri educative având ca puncte tari automatismele 

întreţinute, convorbiri cu copiii, povestiri, conversaţii, convorbiri cu părinţii, convorbiri cu 

medicul şi psihologul. 

Evaluarea periodică: 

- discuţii despre comportamentul copilului; 

- exemplificǎri despre activitatea desfăşurată, despre progresele obţinute pas cu pas; 

- explicaţii despre metodele aplicate, de răbdarea de care este nevoie, de încurajarea 

permanentă la adresa copilului, de laude şi mângâieri şi  multă atenţie din partea familiei; 
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Acest ,,Plan de intervenţie personalizat” va fi revizuit periodic, în funcţie de progresele 

obţinute în dezvoltarea copilului, în funcţie de comportamentele atinse, a integrării în colectivul 

de copii.  

La aceastǎ structurǎ generalǎ se adaugǎ conţinutul propriu-zis al activităţii, în paşi mici, 

întocmind  o planificare sǎptǎmanală. 

Obiective realizate: 

- pregătirea copilului de a răspunde  pozitiv în grupul de copii, de a face faţă în mod 

natural la integrarea în grupă  

- promovarea unei atitudini deschise, de acceptare a copiilor cu nevoi speciale şi restul 

grupului. 

Dificultăţi întămpinate:  

- munca susţinută, posibilităţi de modulare a programului zilnic 

- adaptare curriculară individualizată 

Metode cu impact ridicat: 

- învingerea timidităţii,de a nu se izola de grup,încredere în sine, acceptarea celorlaţi 

copii. 

- necesită timp şi implicare uneori în defavoarea celorlalţi, tehnici speciale de predare, de 

lucru prin schimbarea regulilor. 

Recomandări particulare:  

- îmbunăţirea comunicării şi cooperării cu părinţii copiilor pentru program susţinut pentru 

ameliorare şi progres. 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program: 

- stimularea dezvoltării atitudinilor pozitive ale părinţilor de  a fii alături de copil, de 

cerinţele speciale ale copilului 

- să aibă multă răbdare, încredere 

- să acorde atenţie pozitivă la eforturile copilului 

- să conştientizeze că este nevoie de timp şi efort din partea lor,de a sesiza, anticipa şi a 

repeta situaţii educative pentru înţelegerea  manifestărilor copilului.                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Bibliografie: 

Verza F. (2002). Introducerea în psihopedagogia specială şi asistenţa socială, Ed. 

Fundatiei Humanitas 

Weihs T. J. (1998). Copilul cu nevoi speciale, Ed. Triade, Cluj Napoca. 
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3.22. Secvență dintr-un program de intervenție specifică - „Percepția 

vizuală și inteligența emoțională” 

 

Profesor socio-umane Roșca Valeria,  

Profesor fizică Ghiță Elena,  

Profesor limba română Gheorghe Cornelia,   

Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari, jud. Gorj  

 

Proiect educațional  integrat: Percepția vizuală și inteligența emoțională 

Școala: Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari 

Profesori coordonatori: Prof. GR I socio-umane Roşca Valeria,  prof. fizică GR I, Ghiţă 

Elena, prof. GR. I Limba română Gheorghe Cornelia 

Alte persoane implicate: asistenți maternali profesioniști, diriginții claselor, consilierul 

școlar, directorul școlii 

Resurse materiale: fișe de lectură, flipchard, marcăre, post-it-uri, calculator, proiector 

Argument: Proiectul integrat „Percepția vizuală și inteligența emoțională” se 

adresează copiilor cu un QI ridicat dar care au traversat episoade emoționale foarte stresante 

cum ar fi: pierderea părinților, abuzare emoțională, bulliyng, plecarea părinților în străinătate. 

Demersul este transdisciplinar, implică o depășire a fiecărei discipline, dar și o aprofundare a 

ei.  

Proiectul este conceput ca o sumă de întâlniri dintre parteneri. Fiecare întâlnire presupune 

dezbaterea unei teme planificate, dar și un scenariu dat. Profesorii pun la dispoziție elevilor 

textele care aparțin unor stiluri diferite: științific, literar, jurnalistic. Elevii înțeleg că dincolo de 

fiecare limbaj specific ei sunt invitați să treacă prin filtrul lor informația pentru a decripta corect 

mesajul. Proiectul este important pentru elevii incluși într-un program de intervenție specifică 

de la diferite clase deoarece le facilitează întâlnirea nu numai cu secvențe care să le 

îmbogățească cogniția ci și să le ofere instrumente de reglaj interior foarte necesar dezvoltări 

personale și profesionale. 

Obiective:  

Pe termen lung: dezvolarea simultană a inteligenței logice și lingvistice dar și a 

inteligenței emoționale (intrapersonală și interpersonală) 

Pe termen mediu: dezvoltarea capacității de a corela informații din diferite domenii pe 

care să le aplice la situații de viață concretă 
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Pe termen scurt: dezvoltarea capacității de a depăși anumite dificultăți prin cooperare, 

empatie, implicare utilizând cunoștințe și abilități din diferite domenii. 

Metode şi procedee didactice: simularea, jocul interpretărilor, lectura creativă, 

problematizarea, exerciţiul, analiza de text, argumentarea, contraargumentarea, jocul de rol, 

demonstraţia, diagramele Venn, eseul de 5 minute, scaunul intervievatului, jurnalul cu dublă 

intrare, turul galeriei, dezbaterea. 

 

TEMA 

 

 

SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂȚII 

 

 

 

 

 

 

 

Analizatorul 

vizual: 

anatomie, 

fiziologie, și 

patologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de 

inteligență 

emoțională 

 

 

 

 

 

    Elevii vor putea utiliza pentru a se documenta despre analizatorul 

vizual informații culese fie din manualele lor de biologie, fie din 

manualele lor de psihologie, dar se pot inspira și din alte materiale  care 

expun.Vor putea de asemenea accesa informații de pe diferite site-uri. 

Vor putea utiliza informațiile de la ora de fizică privind : structura 

ochiului ca instrument optic ; modul de formare a imaginii într-o lentilă, 

subiect specific fizicii  

; studiul unor defecte de vedere: miopia, astigmatismul.     

Vor lucra în echipă de câte 5. Lucrul în echipă va favoriza obținerea 

unor informații complexe, fiecare echipă având anumite subteme. Dacă 

două echipe lucrează la aceeași sub-temă, atunci profesorul poate 

interveni pentru sistematizarea informațiilor  printr-o diagramă Venn în 

care să noteze punctele comune ale celor două echipe, dar și 

contribuțiile proprii fiecărei echipe. 

   Elevii completează testimoniale privind dificultățile dar și avantajele 

întâlnite în lucrul pe echipă. 

 Elevii  vor completa frontal  un tabel de tipul :  

Domeniul Ce știam 

despre 

ochi și 

imagini 

perceptive 

Ce am 

aflat 

împreună 

Ce 

vreau  

să mai 

știu 

Ce am 

simțit 

lucrând 

împreună 

cu alți 

colegi 

științific fizic     

psihologic     

literar     

 

   În cazul în care elevii răspund la ultima rubrică prin emoții negative, 
profesorul deschide un mic atelier de inteligență emoțională. Fiecare 

elev va scrie o scrisoare celui din echipă și va încerca să-i comunice 

punctele care au făcut din comunicarea lor un lucru dificil. Sunt 

interzise: reproșurile, jignirile, sfaturile. Sunt acceptate dorințele: Mi-aș 

dori ca tu să ...Fiecare citește scrisoarea celuilalt și dacă e cazul, 

răspunde.  

     Se organizează turul galeriei. Elevii pot materaliza rezultatele 

căutării lor fie sub forma unei planșe, fie sub forma unui PPT, fie sub 

forma unui referat. Dacă echipele vor lucra pe subteme, atunci fiecare 

echipă va trebui să explice celorlalte echipe informațiile pe care le-au 

cules, înțeles  și sistematizat. Dacă se alege abordarea integrală a temei 
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Turul galeriei de către fiecare echipă, atunci echipele sunt rugate să-și adapteze 

prezentarea în funcție de prezentările anterioare, astfel încât să nu se 

repete aceleași informații în aceleași modalități. Dacă vor fi șase echipe, 

acestea vor opta între : planșă, referat, eseu, PPT, joc de rol, 

miniexpoziție de desene, astfel încât la sfârșitul temei cât mai multe 

inteligențe să fie valorificate.  

    Turul galeriei va asigura prezentarea fiecărui produs al elevului. 

      

 

Legile 

percepției. 

Principiile 

gestaltiste 

Iluzii optice 

  

 

Muzeul iluziilor 

optice 

 

Atmosfera ludică 

va crea un 

context favorabil 

de învățare 

 

   Profesorii propun elevilor organizarea unui muzeu al iluziilor optice, 

colectând sau desenând ei înșiși diferite figuri duble sau alte figuri care 

să ilustreze respectarea sau, dimpotrivă, încălcarea unei legi perceptive. 

Elevii își pot împărți diferite teme astfel încât micul muzeu organizat de 

ei să aibă mai multe secții :figuri duble colectate sau desenate chiar de 

ei, fixe sau mobile ; iluzii optice cauzate de perspectiva liniară și 

constanța mărimii ;  

iluzii cauzate de comparația relativă și de context. 

 Elevii vor participa apoi la o sesiune de jocuri de interpretare a imaginii 

utilizând diferite imagini construite pe baza principiilor gestaltiste. De 

exemplu,  împărțim  clasa în două grupe : propunătorii și 

interpreții(criticii). Fiecare grupă va avea un punctaj format din 

adunarea fiecărui punt obținut prin ”ghicirea” unei imagini construită de 

cealaltă grupă fie după principiul bunei forme, fie după principiul 

închiderii sau al continuității. Rolurile se vor inversa. Toate aceste 

imagini vor deveni piese în portofoliul lor de fizică și psihologie. 

     Atmosfera ludică va încuraja elevii să producă tot mai multe 

răspunsuri, să se implice tot mai mult în rezolvarea temei.  

     Afișarea planșelor într-un context instituțional(bibliotecă, școală,etc) 

va stimula antrenarea elevilor în locul producerii sau colectării de iluzii 

optic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

empatiei  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elevilor li se prezintă fișe de lucru cu fragmente din diferite texte 

selectate din opera lui Oliver Sacks, Omul care-și confundă soția cu o 

pălărie , dar și din cartea lui Vasile Voiculescu, Zahei Orbul .   

 

 

 

    

 

 

Ce cred că s-a 

întâmplat   

Cum argumentez Ce s-a întâmplat 

de fapt 

 

   

Profesorii pun astfel elevii în situația unui progres al 

autocunoașterii. 

Ce simte personajul  Ce simți tu față de trăirile 

personajului 

  

 

Pentru a dezvolta empatia cu o persoană care suferă astfel de 

patologii ale vederii, sunt desemnați elevii care pretind că nu 

sunt empatici emoțional, a juca rolul unui nevăzător. Legați 

la ochi vor trebui să rezolve diferite sarcini (să se deplaseze 

dintr-un loc în altul, etc). Clasa se poate împărți în trei 

echipe de amelioratori ai unei suferințe cauzate de 

tulburarea vederii: fizicienii, psihologii și literații, fiecare 

prezentând o soluție specifică domeniului  de ameliorare a 

situației personajului în limbajul specific disciplinei alese. 
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Experții vor citi soluțiile lor unor ”jurnaliști ” care vor 

prezenta cazul sub forma unui articol sau anchetă 

jurnalistică. Toate aceste creații devin piese în portofoliul 

lor. 
 

 

 

Bibliografie:  

Daniel Goleman, (1992). Inteligența emoțiilor, Editura Curtea veche 

Adrian Nicolau, Psihologie, Manual pentru cl. A X-a, ed. Polirom 

Mircea Miclea, (2009). Psihologie cognitivă, Ed. Polirom 

Paul Popescu Neveanu, Psihologie, manual pentru clasa a X-a 

Oliver Sacks, (2005). Omul care îşi confundă soţia cu o pălărie, ed. Humanitas 
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Vasile Voiculescu, (2000). Zahei Orbul, Ed. Cartex. 
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3.23. Program de intervenţie personalizat 

 

Profesor învățământ preșcolar Kurtuhuz Rodica, 

Profesor învățământ preșcolar Zabou Ramona, 

Grădinița cu program prelungit nr. 16, Târgoviște, jud. Dâmbovița  

 

Numele şi prenumele beneficiarului: B. A. C. 

Data şi locul naşterii: 07.04.2015, în București 

Domiciliul: Târgoviște 

Instituţia: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Târgoviște 

Clasa / grupa: mică 

Echipa de lucru: 

Prof.înv. preșcolar, Kurtuhuz Rodica 

Prof. înv. preșcolar, Zabou Ramona 

Nr. de înregistrare în unitatea școlară a planului de servicii individualizat: 

34/14.02.2019 

Problemele cu care se confruntă copilul: Preșcolarul este diagnosticat conform 

Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 34/14.02.2019, cu tulburare de conduită 

hiperkinrtică  și deficiență mentală. S-a adaptat greu la activitatea și disciplina din grădinită din 

cauza tulburărilor de comportament, deficitului de atenție și întârzierii  limbajului. 

Priorităţi pentru perioada: semestrul al II-lea, martie-mai 2019 

- dezvoltarea potenţialului cognitiv şi social al copilului în vederea integrǎrii lui în grupul 

de copii şi în activitǎţile specifice grǎdiniţei. 

 

Structura programului de intervenţie personalizat  

 

Obiective 

 

Conţinuturi 

 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

-Formarea şi 

dezvoltarea 

unor 

comportamen

te adaptative 

în relaţia cu 

mediul 

înconjurător 

„Vreau să fim 

prieteni!” 

”Joaca-te cu 

mine!” 

„Spune ce 

face 

păpușa?” 

Conversatia 

Explicația 

Jocul de rol 

 

Martie  

 

 

 

 

 

-să respecte 

normele de 

comportare în 

cadrul grupei: 

- să stea pe 

scaun la 

măsuțe în 

Observarea 

directă 
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(natural  şi 

social). 

 

-Exersarea 

conduitei 

independente 

pentru 

integrarea 

socială. 

”De-a 

mecanicul” 

”De-a 

medicul 

vetrinar” 

cadrul 

activității; 

- să se joace 

fără să-i 

deranjeze pe 

ceilalți; 

-sa imparta 

jucarii/materi

ale cu alti 

colegi. 

-Să 

recunoască 

părțile 

componente 

ale corpului 

omenesc. 

 

”Arată ce 

spun eu!” 

Jocuri 

senzoriale 

Jocuri 

exercițiu 

 

Martie  

Exprimă 

singur sau cu 

ajutor; 

Arată singur 

și cu ajutor. 

Aprecieri 

stimulatoare 

-Să trăiasca 

în relații cu 

cei din jur/ 

stări afective 

pozitive. 

 

„Cursa 

mașinuțelor” 

„In pădure” 

Indrumarea 

comportame

ntului 

Jocuri de 

mișcare 

Aprilie  

Participă în 

cadrul 

jocurilor de 

grup cu 

ajutorul 

însoțitorului. 

Observație 

directă 

Aprecierea 

comportamen

tului 

-Să participe 

la activitățile 

de joc 

 

 

„Ursul 

doarme” 

„Ne jucăm cu 

cuburi 

colorate” 

„Castelul 

Primăverii” 

 

Joc de 

mișcare 

Demonstrați

a 

Exercițiul 

Jocuri de 

construcții 

Dans 

euritmic 

 

 

Mai  

 

 

 

 

-Să execute 

mișcări în 

concordanța 

cu indicațiile 

primite; 

- Să 

alăture/supra

pună piese de 

constructie; 

- Să-si 

coordoneze 

mișcările în 

ritmul 

muzicii. 

 

Observație 

directă 

 

Aprecierea 

comportamen

tului 

-Să aculte și 

să execute 

comenzi 

verbale 
simple. 

”Da-mi...”, 

”Ia...”, 

”Așează...”, 

”Ridică-te...” 

 

Exerciții  

 

Mai  

Execută 

comenzile 

date uneori 

cu insistentă 

Orale  

Încurajarea și 

stimularea 

 

Să execute 

prin imitație 

mișcări 

pentru 

exersarea 

mobilității 

aparatului 

fonoarticulat

or/ de 

”Pisicuța bea 

lăptic”, 

”Mieluțul...”,  

”Mirosim 

florile”, 

”Suflam 

lumanarea” 

Exerciții 

ludice 

pentru 

exersarea 

mișcărilor 

expresive 

faciale, 

labiale, 

linguale. 

 

 

Mai  

Execută cu 

greutate 

exercițiile 

Incurajarea și 

stimularea  
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respirație 

nonverbală. 

Exerciții de 

respirație 

 

Evaluarea periodică: 

Obiective realizate: 

- manipulează obiecte dacă produc zgomote; 

- răsfoiește cărți cu coperte groase pentru perioade scurte de timp; 

- recunoaște animale și mijloace de transport; 

- s-a înregistrat un progres în ceea ce privește socializarea (să manifeste prietenie, 

toleranță, armonie concomitent cu învățarea autocontrolului); 

- interacționează cu adulții cunoscuți. 

Dificultăţi întâmpinate: copilul prezintă întârzieri în dezvoltarea limbajului, greutate în 

pronunțarea sunetelor, vocabular sărac, posibilități de exprimare redusă, emotivitate instabilă, 

tulburări de comportament. 

- Dificultati accentuate privind motricitatea fină și grosieră; 

- Dificultăți de cooperare/colaborare cu colegii de grupă; 

- Slabe progrese datorate condiției medicale. 

A început să participe la activitățile de grup cam 5-10 minute, rezolvă împreună cu 

educatoarea unele fișe de lucru. Accepta doi-trei copii în preajma (copii mai linistiți, mai atenți 

cu el, mai puțini gălăgioși). 

Metode cu impact ridicat:  

- pozitiv: jocul distractiv, jocurile de socializare,  jocuri didactice,  jocuri de construcție. 

Preșcolarul manifestă interes față de activitătile de la centrul constructii și mașinute; 

- negativ: jocurile cu text și cânt, dansul. 

Revizuirea programului de intervenţie personalizat: programul de intervenție nu și-a 

atins obiectivele în totalitate datorită conditiei medicale care implică o evoluție lentă și necesită 

mai mult timp de lucru, dar a realizat un salt semnificativ.  

Prezentând o sferă restrânsă de activitate, în momentele în care acceptă să colaboreze cu 

cadrele didactice, se vor realiza activități de învațare sub formă de exerciții- joc, exerciții de 

manipulare (de jetoane, jucării), de colorare, de rupere și mototolire, de lipire, de indicare de 

imagini, de organizare a unor jocuri simple de autoservire, de asamblare a jocurilor de 

construcții. Se vor detalia conținuturile de învațare care se parcurg cu intregul colectiv al grupei, 
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individualizând activitățile de învățare, cu specificația că în momentele în care  refuză să 

execute activitățile propuse, va fi orientată  spre activitățile preferate: cuburi si masinute. 

 

Recomandări particulare:  

- consilierea copilului în situații mai delicate; 

- implicarea părinților în lucrul cu copilul, în asimilarea de cunoștințe esențiale; 

- educarea unui comportament civilizat. 

 Rolul echipei de lucru: 

- să asigure şi să faciliteze accesul copilului şi familiei la procesul didactic şi la activitătile 

prevăzute în planul de intervenţie personalizat; 

-  să reevalueze periodic şi să ajusteze planul de intervenţie în raport cu situaţia actuală a 

copilului.  

  Rolul familiei: 

- să asigure participarea copilului la activităţile instructiv-educative şi cele prevăzute în 

PIP; 

- să colaboreze cu echipa de intervenţie în scopul atingerii obiectivelor propuse. Rolul şi 

modul de implicare a părţilor în program. 
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3.24. Program de intervenţie personalizat 

 

Profesor itinerant Achilăriţei Maria, 

Școala Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoşani, jud. Botoșani 

 

Numele şi prenumele beneficiarului: T.R. 

Data şi locul naşterii: XX .XX.2007 Botoșani 

Domiciliul: asistent maternal profesionist  I.G. STR. XXX. 

Clasa a VIa/ Școala Gimnazială nr.  Botoșani 

Echipa de lucru: 

Profesori, părinţi, profesor itinerant, consilier școlar. 

 Problemele cu care se confruntă:  

Dificultăţi de învăţare 

Priorităţi pentru anul şcolar 2019-2020:  

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi de exprimare orală 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris şi de exprimare scrisă; 

Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic; 

Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de 

comunicare monologată şi dialogată 

Stimularea şi dezvoltarea capacităţilor psiho-individuale în vederea formării unor 

comportamentelor independente. 

Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială 

Domeniul/ 

scopul 

Obiective/ 

Competențe 

Exemple de 

activităţi de 

învăţare 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Respon-

sabili 

Cognitiv 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris  

Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare 

scrisă și orală 

 

 

 

Să construiasă 

pe baza 

planului de idei 

propriu a unui 

text oral scurt. 

 

 

 

Să rostească  

mesaje, 

 

Exerciţii de 

identificare a 

elementelor 

semnificative ce 

trebuie transmise 

prin mesaj;  

Exerciţii de 

reformulare a 

unui mesaj;  

Să scrie corect  

cuvinte,texte 

scurte. 

Să povestească 

în ritm propriu o 

întamplare/ 

poveste 

Să respecte 

reguli 

ortografice în 

Evaluare 

orală şi scrisă 

Evaluări 

curente 

formative 

Observaţia 

Fişe de lucru 

Materiale 

manipulative 

 

 

 

 

Profesori 

Părinţi 
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Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor 

specifice 

matematicii 

 

 

 

Stimularea şi   

dezvoltarea  

capacităţilor 

psiho-

individuale în 

vederea 

formării unor 

utilizând 

pronunţarea şi 

intonaţia 

adecvată 

 

 

 Să integreze 

adecvat, în 

exprimarea 

orală proprie,  a 

elementelor de 

construcţie a 

comunicării 

studiate 

 

 

 

Să desprindă 

ideii principale 

şi informaţii de 

detaliu dintr-un 

text citit 

(literar-

nonliterar) 

 

Să rezume și să 

povestească un 

text studiat. 

 

Să aplice în 

mod conştient 

reguli de 

ortografie şi  

punctuaţie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de 

stabilire a ideilor 

în jurul cărora se 

organizează o 

temă dată;  

Exerciţii de 

trecere de la 

vorbirea directă 

la vorbirea 

indirectă; 

Povestirea orală 

și în scris a unor 

texte 

literare/nonlitera

re citite sau 

mesaje audiate; 

Exerciţii de 

utilizare în 

comunicarea 

orală a unor părţi 

de propoziţie 

studiate;  

Exerciţii de 

construire a 

propoziţiilor 

simple şi a 

propoziţiilor 

dezvoltate;  

Exerciţii de 

transformare a 

propoziţiilor 

simple în 

propoziţii 

dezvoltate 

Exerciţii de 

completare a 

unor enunţuri cu 

elemente de 

construcţie a 

comunicării 

învăţate;  

Exerciţii de 

stabilire a 

acordurilor 

gramaticale; 

Exerciţii de 

delimitare a unui 

text narativ în 

fragmente 

logice;  

scrierea unui 

text. 

Să construiască 

propoziţii simple 

şi dezvoltate, 

utilizând toate 

elementele de 

construcţie 

învăţate 

 

Să identifice 

ideile principale  

dintr-un text 

citit. 

 

Să povestească, 

sa rezume un 

text.  

Să identifice 

caracteristicile 

fizice şi morale 

ale personajelor 

dintr-un text 

literar 

Să povestească 

un text 

 

Să ordoneze 

logic 

evenimentele 

dintr-un text.   

 

 

Să scrie corect 

din punct de 

verere ortofrafic 

 

Să scrie, să 

citească, să 

compare, să 

ordoneze, numere 

naturale. 

Să efectueze 

operaţii de 

adunare, scădere, 

înmulţire şi  

Să recunoască şi 

să descrie forme 

plane şi spaţiale 

Să gasească 

strategii de 
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comportamente 

independente 

 

Să efectueze 

corect operaţii 

de adunare şi 

scădere cu 

numere 

naturale  

 Să efectueze 

corect operaţii 

de înmulţire şi 

împărţire a 

numerelor 

naturale/întregi

/raționale 

- Să rezolve 

exerciții  simple 

cu 

divizibilitatea 

la 2, 5 şi 10 

- Să respecte 

ordinea 

efectuării 

operaţiilor cu 

numere 

naturale  

- să efectueze 

adunări şi 

scăderi cu 

fracţii  

- să efectueze 
înmulţiri şi 

împărţiri cu 

fracţii ordinare  

- Să realizeze 

operații cu 

mulțimi 

-Să recunoască 

şi să descrie 

forme plane şi 

spaţiale,  

Exerciţii de 

identificare a 

temei din 

poeziile studiate; 

Exerciţii de 

povestire a 

fiecărui 

fragment;  

Selectarea din 

text a 

caracteristicilor 

fizice şi morale 

ale personajelor; 

Grupări de 

personaje în 

funcţie de 

anumite 

caracteristici; 

Exerciţii de 

ortografie: de 

recunoaştere a 

formei corecte 

de scriere, de 

selectare, de 

completare, de 

punere în 

corespondenţă, 

de compunere de 

enunţuri; 

Exerciţii de 

utilizare a 

cratimei în 

scrierea 

ortogramelor şi a 

liniuţei de 

despărţire în 

silabe. 

Exerciţii de 

ortografiere a 

formelor 

flexionare ale 

părţilor de 

vorbire folosite 

în texte 

redactate;  

Exerciţii de 

utilizare a 

semnelor de 

punctuaţie 

Exerciţii de 

împărţire a 

memorare 

voluntară            
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textului în 

unităţi logice de 

conţinut;  

Exerciţii de 

adunare şi 

scădere a 

numerelor 

naturale/întregi/r

aționale  

Exerciţii în care 

sunt întâlnite 

mai multe tipuri 

de operaţii, fiind 

necesară 

respectarea 

ordinii 

operaţiilor, de 

rezolvare pe 

rând a 

parantezelor 

rotunde şi 

pătrate şi de 

transformare a 

parantezelor 

pătrate în 

paranteze 

rotunde 

 Probleme şi 

activităţi de 

citire şi de 

extragere a 

datelor 

problemei, de 

stabilire a 

paşilor de 

rezolvat,  

Exerciții 

unghiuri, 

drepte,cerc- 

definiții, notație, 

construcție 

Exerciții 

triunghi- 

definiție, 

clasificare 

Social-afectiv 

Dezvoltarea 

unor 

comportamente 

adaptative în 

relaţia cu 

Dezvoltarea 

comunicării şi a 

atitudinii 

civilizate în 

relaţia cu ceilaţi 

     

Exerciţii practice 

de comunicare 

nonverbală 

(gesturi cu 

semnificaţie 

socială)  

Să comunice 

nonverbal în 

vederea 

relaţionării 

pozitive cu 

ceilalţi 

Evaluare 

orală  

Observaţia 

 

Părinţi  

 

Profe-sori 

Consili-er 

școlar 
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mediul 

înconjurător 

Formarea 

abilităţilor de 

adaptare la 

nivel de 

microgrup/com

unitate 

 

Exerciţii practice 

de participare la 

evenimente 

cotidiene  

Comunicare şi 

limbaj 

Formarea 

abilitaților în 

plan lexico-

grafic 

 

Să alcătuiască 

oral propoziţii 

şi fraze corecte 

din punct de 

vedere gra-

matical 

- Să identifice  

ideile  

principale din 

text 

- Să alcătuiască 

propoziţii şi 

fraze corecte 

din punct de 

vedere 

gramatical, 

folosind corect 

semnele 

ortografice; 

- Să recunoască 

şi să analizeze 

părţile de 

vorbire 

 Exerciţii de 

scriere a unor 

propoziţii în 

funcţie de 

semnul de 

punctuaţie 

dat, de 

recunoaştere a 

situaţiilor 

specifice 

folosirii 

anumitor 

semne de 

punctuaţie  

 Exerciţii de 

formulare în 

scris a  unor 

texte simple, 

în funcţie de  

cerinţele date  

Exerciții de 

recunoaştere 

şi numire a 

aspectelor 

principale ale 

părţilor 

principale de 

vorbire  

Să scrie corect 

cuvinte  

  

Să recunoască 

părțile de vorbire 

Evaluare 

orală şi scrisă 

Evaluări 

curente 

formative 

Observaţia 

Fişe de lucru 

 

Părinti 

prof 

itinerant 

profesori 

 

EVALUAREA PERIODICĂ 

Obiective realizate ..............................................................................................................  

Dificultăţi întâmpinate ........................................................................................................  

Metode cu impact ridicat: 

 – pozitiv____________________________________________ 

 – negativ__________________________________________   

Revizuirea programului de intervenție educațional-terapeutică  

……………......................................................................................................................... 

Recomandări particulare 

…….................................................................................................................................. 
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Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program 

……................................................................................................................................ 
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3.25. Studiu de caz – inadaptarea școlară 

 

Profesor Grigoraș Florentina Manuela, 

Grădinița cu P. P. Nr. 6 Dorohoi, jud. Botoșani 

 

Conform unor definiţii formulate în literatura de specialitate, a proceda la un studiu de 

caz constă în a sesiza şi a înţelege detaliat atât acele elemente din structura psihică a minorului 

care rămân neschimbate pe parcursul întregii vieţi, cât şi cele supuse transformărilor funcţie de 

numeroși factori. Am ales acest caz deoarece sunt convinsă că pot preveni inadaptarea școlară 

a elevului prin încercarea de a-l determina să-și facă prieteni și să socializeze cu colegii de 

clasă.   

De asemenea, am avut ca scop sprijinirea şi conştientizarea familiei în ceea ce priveşte 

rolul ei educativ în creşterea şi educarea propriului copil şi cu referire la relaţiile familie-copil, 

relaţii ce trebuie bazate pe încredere şi respect reciproc.  

SUBIECTUL:  P.V./ 8 ani, clasa I 

PREZENTAREA CAZULUI : - Inadaptarea şcolară 

- elevul înregistrează rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu standardele minimale 

de performanţă; 

- lipsa de respect faţă de mama, dezinteres faţă de activitatea şcolară, nervozitate, agitaţie, 

tulburări de comportament. 

ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI 

Datorită faptului că tata este plecat în Italia el rămânând în grija mamei, aceasta având 

grave probleme cu alcoolul, copilul a profitat de lipsa de interes a mamei pentru evoluţia sa 

şcolară şi ca urmare au început să se manifeste tulburări de comportament şi de învăţătură. 

  

DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE: 

- V. este tot timpul deprimat, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din clasă; 

- are numeroase absenţe nemotivate. 

Comportamentul: 

- nu vorbeşte în clasă decât atunci când i se adresează în mod direct o întrebare; 

- răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroşeşte la faţă şi evită să privească 

în ochi învăţătoarea când i se cere să răspundă oral în faţa colegilor; 
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- când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată activitatea, nu rămâne 

liniştit şi îşi deranjează colegii; 

- V. are capacităţi intelectuale de nivel mediu; 

- are puţini prieteni şi începe foarte rar o conversaţie; 

- rămâne singur în timpul recreaţiilor, ceilalţi îl ocolesc, pentru că are de multe ori, un 

comportament violent; 

- V. spune că, acasă nimeni nu-l bruschează, dacă este liniştit. 

Dialog cu elevul:  

V. pare la prima vedere un băiat liniştit care evită să vorbească. 

El declară că acasă face numai ceea ce vrea el. Dacă mamei lui nu-i place ce face el la un 

moment dat, el se supără, iar ea îl lasă în pace. 

„Când trebuie să răspund  cu voce tare în clasă mi-e teamă că vor râde ceilalţi copii de 

mine dacă voi greşi.” Dacă cineva îi zice ceva, imediat, în pauză, sare la bătaie, devine violent. 

Dialog cu mama: 

- P.V. este un alt copil acasă. 

- Mama ne spune că îi este greu de când a plecat tatăl in Italia, că lui M. îi este dor de tatăl 

lui, că băiatul îi simte lipsa.  

- De la plecarea tatălui  are din ce în ce mai multe problema cu ceilalţişi, de multe ori 

refuză să meargă la şcoală dacă un vorbeşte cu tatălsău la telefon, dimineaţa, înainte de a pleca. 

- Are un comportament ostil şi agresiv  faţă de sora lui. Vorbeşte urât, de multe ori sare 

la bătaie, dacă sora lui îi atrage atenţia că nu vorbeşte frumos. 

- Mama nu-l pedepseşte, pentru ceea ce face, considerând că va veni timpul când V. îşi 

va da seama că greşeşte şi nu va mai fi violent, iar când tata se va întoarce, totul va intra în 

normal. 

  

ANALIZA DATELOR ŞI STABILIREA IPOTEZELOR 

»     Inadaptarea lui V. la şcoală este atât expresia certitudinii că el nu este capabil să 

reuşească, cât şi expresia adevărului conform căruia ”Cine sunt ei să râdă de mine?” 

»     Problemele copilului în legătură cu terminarea activităţilor la şcoală pun în lumină 

problema de motricitate fină şi de motivaţie 

»     Dacă va avea un număr mai mare de probe orale şi va fi încurajat să le rezolve în 

timp util, el constată că va reuşi în ciuda problemelor sale motorii. 
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»     Cu toate acestea există o contradicţie între comportamentul  băiatului de acasă (închis 

în sine şi ostil) şi de la şcoală (agresiv şi ostil) aceste comportamente îi permit să stăpânească 

ambele situaţii. 

CREAREA UNUI PROGRAM DE SCHIMBARE: 

Fixarea obiectivelor 

Obiective pe termen lung 

1. V.  va frecventa regulat toate orele. 

2. La şcoală va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi colegii. 

3. Activităţile scrise vor fi terminate în timp util. 

Obiective pe termen scurt 

1. Va fi implicat în a-şi spune părerea la toate discuţiile din clasă alături de colegii săi. 

2. I se vor da sarcini precise, fiind implicat în diverse acţiuni, pentru a fi responsabilizat. 

Metode şi strategii 

-Conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu el. 

- O strânsă legătură cu familia, astfel încât prezenţa sa la şcoală să fie de aproape 100%. 

- Ajutarea lui V. de a depăşi teama de a participa la ore, spunându-şi părerea în faţa 

colegilor săi, printr-un sistem de sprijin şi încurajare din partea învăţătoarei. 

- Mai puţină exigenţă din partea învăţătoarei în materie de teme scrise. 

- I se va da ocazia să-şi măreasacă încrederea în sine şi să-şi îmbunătăţească aptitudinile 

în situaţiile în care interacţionează cu grupul de elevi (clasa), prin responsabilizarea sa în 

competiţii, cocursuri. 

 - Se va cere ajutorul consilierului scolar, dată fiind natura cronică a problemelor lui V. 

APLICAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE: 

În timpul unei întâlniri la care au participat mama, învăţătoarea, directorul şcolii, V.  a 

acceptat să încerce să atingă obiectivele pe termen scurt. 

Responsabilităţi 

I se cere lui V. să răspundă zilnic de creta şi buretele pentru tablă, de curăţenia clasei, 

explicându-i cât de importantă este sarcina sa. Va lucra o dată pe saptamană cu consilierul 

şcolii. 

Participarea în clasă -  Învăţătoarea îl va ajuta în fiecare zi să găsească răspunsul unei 

întrebări care va fi pusă în ziua următoare. Acest fapt are ca scop mărirea participării lui în 

clasă, micşorându-i teama de a răspunde în faţa colegilor. 

Rolul jucat de învăţătoare va scădea în funcţie de progresul înregistrat de elev, astfel încât 

să-i permită să participe sau să răspundă spontan la discuţiile din clasă. 
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Participarea lui V. la discuţiile din clasă nu va lăsa loc unei intensificări speciale. Băiatul 

va fi conştient că răspunsurile corecte date în faţa colegilor sunt de fapt o recompensă “Ceilalţi 

vor vedea că nu sunt aşa de rău.” 

Teme scrise: 

Se va reduce numărul notiţelor pe care trebuie să le ia în clasă. 

Se va face o evaluare orală a materiei, după fiecare unitate de învăţare, înaintea unei 

evaluări sumative. 

Aptitudini sociale 

În timpul activităţilor de grup, V. va avea ca sarcină să dirijeze sau să coordoneze planul 

de acţiune după o consultare cu învăţătoarea care trebuie să spună ce să spună şi ce să facă în 

rolul respectiv. 

Şedinte de consiliere 

data pe săptămână vor  avea loc şedinţe de consiliere în cabinetul şcolar. 

dată pe lună va participa  mama lui V. 

EVALUAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE 

Evaluarea 

La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întâlnire au avut loc şedinţe cu 

V., mama şi consilierul şcolar. 

Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se observă progrese rapide în relaţiile 

spontane şi convenabile lui V. cu alte persoane. 

Nu mai absentează de la ore, dar este bine să fie supravegheat în continuare pe această 

temă. Numărul scăzut de activităţi scrise pare să fi mărit puţin câte puţin siguranţa băiatului. 

Spre exemplu,după perioada de două săptămâni a obiectivului pe termen scurt, elevul a început 

să participe în clasă din ce în ce mai mult, fiind din ce în ce mai activ. 

Atunci când a început să participe spontan, el a încercat să afle până unde putea 

merge (întârzia, dădea răspunsuri nepotrivite, vorbea neîntrebat, vorbea în timpul orei cu alţi 

colegi, deranjând ora şi se purta la fel ca înainte). Dialogul lui V. cu consilierul şcolar şi cu 

doamna învăţătoare au arătat că acest comportament reflectă siguranţa crescută a copilului şi 

încrederea sa în relaţiile cu ceilalţi. 

REZOLVAREA PROBLEMEI 

» Învăţătoarea a hotărât ca acest comportament să fie considerat pozitiv şi săaibă o 

atitudine cât mai flexibilă. 

» La sfârşitul primei luni, acest comportament nu ridicase probleme deosebite  în clasă. 
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» Randamentul lui V. la învăţătură a crescut, dar s-a impus şi în continuare ajutorul 

doamnei învăţătoare, prin program de lucru   suplimentar printr-o şedinţă de o oră pe săptamână 

în afara orelor de clasă. 

» Mama continuă să întâmpine dificultăţi în impunerea unor limite acasă, deşi recunoaşte 

că V. depune mai mult efort pentru a colabora. 

CONCLUZII 

Teama pe care o manifestă V. de a nu se face de râs în faţa colegilor, dorinţa lui de a epata 

prin comportamentul agresiv atât verbal cât şi fizic se datorează lipsei de comunicare atât cu 

mama cât şi cu tatăl. Îi este teamă să-şi facă prieteni, să se ataşeze emoţional de o altă persoană 

şi de aici dificultatea lui de a relaţiona cu colegii. 

Comportamentul său agresiv, faţă de sora lui, faţă de mama este datorat lipsei unei 

persoane de sex masculin din casă, respectiv tatăl, în care copilul are mare încredere. 

Momentan, el se simte abandonat de tata. 

În continuare şi consilierul şcolar, şi doamna învăţătoare vor aplica tehnici experimentale 

pentru a ameliora starea de teamă şi de inadaptare şcolară  pentru V. 

  

Bibliografie: 

Cristea Sorin, (2003). Managementul organizaţiei şcolare, E.D.P., Bucureşti 

Jinga Ioan, (2001). Managementul învăţământului, Ed.,,Aldin”,Bucureşti 

Iucu B. Romiţă, (2006). Managementul clasei de elevi – aplicaţii pentru gestionarea 

situaţiilor de criză educaţională, Editura Polirom, Iaşi. 
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3.26. Abordări practice pentru incluziunea elevilor cu nevoi educative 

speciale 

 

Profesor limba și literatura română Stoica Simona, 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați, jud. Galați 

 

Nevoile educaționale speciale se referă la limitarea unei persoane de a beneficia de 

educația de masă ca urmare a unei dizabilități fizice, senzoriale, mentale sau de învățare 

durabilă, ceea ce face ca acea persoana să asimileze cunoștințe în mod diferit. 

Planul individual de educație pentru o persoană cu nevoi speciale este realizat printr-un 

proces de colaborare care implică școala, părinții, elevul sau alte instituții abilitate. Acesta 

presupune adaptarea sau modificarea programului educațional și se concentrează pe nevoile de 

învățare prioritare. Însă nu orice aspect al curriculumului și al vieții școlare trebuie modificat 

pentru fiecare elev cu nevoi educaționale speciale - trebuie acoperite doar acele domenii 

identificate care apar din evaluare. Volumul conținutului adaptat variază în funcție de nevoile 

individuale de învățare ale fiecărui elev. Două persoane pot avea aceeași dizabilitate și totuși 

pot fi foarte diferite.  

Cel mai important este însă incluziunea acestor elevi, acceptarea și empatizarea cu aceștia 

prin înțelegerea situației lor particulare. Propunem căteva tehnici de învățare care îi pot ajuta 

pe elevi să înțeleagă dizabilitățile. 

Tulburări de comunicare 

Activitatea 1 – Coduri lingvistice diferite 

Dacă există în clasă elevi care vorbesc o limbă străină, dar nu de circulație internațională, 

pot fi solicitați să comunice ceva în limba respectivă, să facă o scurtă conversație, iar ceilați să 

intuiască ce s-a spus. 

Ulterior se discută despre felul în care s-au simțit elevii când nu pot înțelege ceva, care 

sunt modalitățile prin care s-ar putea salva comunicarea, etc. Cel mai probabil persoanele cu 

tulburări ce comunicare încearcă sentimente asemănătoare, făcându-se la rândul lor, greu de 

înțeles. 

Activitatea 2 – Comunicare nonverbală 

Se notează un enunț simplu pe o bucată de hârtie, iar un elev trebuie să transmită 

conținutul acestuia colegilor, fără să folosescă comunicarea verbală scrisă sau orală. 
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Discuția care urmează analizează dacă a fost dificil să comunice prin acestă metodă, se 

stabilesc elementele care ar fi ușurat comunicarea sau modul în care îl putem ajuta pe cel care 

nu poate vorbi să transmită un mesaj. 

Deficiențele auditive pot fi totale sau parțiale. Pentru cei mai mulți dintre cei care au 

această problemă sunetele percepute sunt slabe, neclare. Aparatul auditiv amplifică sunetele, 

dar nu modifică acuitatea percepției acestora. 

Activitatea 1 - Nu puteți auzi 

Este necesară pentru elevi o pereche de căști pentru a reduce percepția sunetelor sau 

pentru a asculta un zgomot surd, de fond, în timp ce profesorul citește rapid, fără înflexiuni ale 

vocii și cu scurte pauze inoportune în lectură. După renunțarea la căști se discută despre 

frustrarea de a nu auzi sau înțelege exact ceea ce se transmite. 

Activitatea 2 – Citirea pe buze 

Clasa este împărțită în două grupe. Fiecare elev rostește, o singură dată, fără sunete, doar 

mimând din buze un enunț către colegul din cealaltă grupă. Apoi, aceștia vor trasmite 

partenerilor de echipă ceea ce au înțeles. După ce echipele se regrupează se analizează rezulatele 

citirii pe buze, se stabilește ceea ce a ușurat înțelegerea mesajului. Se ajunge la concluzia că 

este dificilă o astfel de comunicare, de cele mai multe ori decodarea făcându-se prin intuiție și 

nu prin înțelegere. Nu se poate înțelege ceva decât dacă se urmăresc mișcările buzelor, 

maxilarul, ochii vorbitorului sau dacă se cunoaște subiectul discuției. 

Persoanele cu handicap intelectual învață mai greu și de aceea nu păstrează ritmul cu 

ceilalți. O persoană poate avea dificultăți în a înțelege ceea ce spun ceilalți, în a explica felul în 

care se simt sau în decodarea unor reacții contextuale. Întoarcerea cu spatele spre ei, poate fi 

interpretată ca o respingere personală. Acești elevi au dificultăți de învățare și concentrare, 

trebuie să exerseze de mai multe ori o activitate pentru a învăța, acționează precum o persoană 

cu vârstă mai mică decât a lor, le este dificil să citească sau să înțeleagă sau nu conștientizează 

când ceilalți spun sau fac ceva greșit. 

Activitatea 1 

Pentru a releva dificultatea de înțelegere se propune ca elevii să stea spate în spate. Unul 

dă instrucțiuni pentru a-l îndruma pe celălalt să facă un desen abstract de pe o fișă. Ulterior, se 

discută despre barierele de comunicare apărute. 

La fel de grav este și handicapul motoriu.  

Activitatea 1 – Pentru a înțelege această situație se propune realizarea unor activități 

așezați într-un scaun cu rotile. Se deplasează dintr-o parte în alta a clădirii, desfășoară exerciții 

fizice în sala de sport, încearcă obținerea unei cărți de pe raftul de sus al unei biblioteci, stau în 
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scaunul cu rotile când toți ceilalți sunt în picioare. La final, se discută despre felul în care s-au 

simțit în scaunul cu rotile, despre neputința de a face lucruri banale, firești sau despre felul în 

care se simt când sunt priviți de ceilalți, cu milă și compasiune, ceea ce este adesea frustrant 

pentru cel în cauză.  

Activitatea 2 – Folosirea unei singure mâini 

Elevii pot să încerce diferite activități folosind o singură mână: legarea șireturilor, 

deschiderea unui borcan care are capac înfiletat, deschiderea ușii cu un teanc de hârtii în brațe. 

Pentru evidențierea disconfortului datorat deficiențelor de vedere se încearcă deplasarea 

într-o încăpere cu obstacole sau într-un spațiu necunoscut, în întuneric. Un elev poate fi ghidul, 

care îl orientează fizic pe celălalt care joacă rolul nevăzătorului. Discuția ulterioară analizează 

eficiența ghidului, felul în care s-a simțit persoana nevăzătoare, fiind împins, coordonat fizic, 

în locul celei verbale. Un exercițiu util ar fi încercarea de a citi un text printat în mod neclar și 

astfel, se stabilesc modalitățile ideale de intervenție pentru cei cu deficiențe de vedere. 

Pe lângă necesitatea existenței unui plan de intervenție personalizat pentru fiecare elev cu 

cerințe educative speciale, este importantă acceptarea și incluziunea acestuia în învățământul 

preuniversitar de masă, iar exercițiile prezentate îi ajută pe colegi să înțeleagă impactul fizic, 

psihologic și cognitiv al dizabilității copilului. 
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3.27. Curriculum adaptat pentru disciplina limba franceză, clasa a V-a 

 

Profesor  Viliman Alexandra-Ștefania, 

Școala Gimnazială „Tisa Silvestri” Odobești, jud. Bacău  

 

Argument 

Școala, ca instituție publică de formare și socializare umană trebuie să răspundă cerințelor 

tuturor elevitor, atât celor care au un ritm de învățare și un potențial intelectual și aptitudinal 

peste medie dar și celor care manifestă deficiențe de învățare. Ambele categorii pot fi 

considerate cu cerințe educative spciale și necesită un program individualizat de învățare. 

Prin acest curriculum ne propunem să abordăm limba franceză din perspectiva integrării 

elevilor cu CES în învăţământul de masă deoarece sistemul educaţional trebuie să asigure 

participarea la procesul de învăţare tuturor copiilor indiferent de cît de diferiţi sunt ei prin 

modelul personal de dezvoltare. 

Dacă acceptăm  ideea că, după absolvirea şcolii, toţi copiii trebuie să beneficieze de şansa 

de a participa activ la viaţa socială, atunci trebuie să le acordăm necondiţionat această şansă 

încă din şcoală. 

De asemenea, această programă este utilă şi cadrului didactic pentru că poate 

adapta cerinţele curriculum-ului naţional la capacităţile proprii fiecărui elev. 

Prezenta programă se doreşte  a fi un suport real şi accesibil pentru studiul limbii 

moderne, cu accent pe: 

- stabilirea unor conţinuturi de învăţare uzuale, pe arii tematice bine definite; 

- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi comunicare; 

- necesitatea adaptării conţinuturilor predate în functie de nevoile de comunicare  ale 

elevului din şcolile speciale; 

- asigurarea continuităţii şi a progresiei de la un an de studiu la altul, ţinînd cont de 

obiectivele curriculare; 

- dezvoltarea interesului pentru studiul limbii moderne ca o alternativă în comunicare şi 

orientarea în spaţiul european. 

 

Competenţe generale:  

1. Receptarea de mesaje orale simple  

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală  
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3. Receptarea de mesaje scrise simple  

4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală 

 

Teme recomandate:  

 

 

ocuinţa: încăperile casei, mobila.  

 

 

 

 

Teme de proiect recomandate:  

1. Poster – locuinţa/ clasa / şcoala.  

2. Album cu activități curente (imagini, desene, felicitări etc.). .  

3. Poster cu obiectele preferate.  

4. Foto/Album de familie.  

 

Gramatică funcţională (acte de vorbire / funcții ale limbii, inclusiv convenții socio-

culturale) și elemente de construcţie a comunicării:  

 

Salut, ... / Bonjour, ... Ça va ?; Au revoir / À bientôt)  

 

 

a verbelor: être, avoir, s’appeler (Ex: Je m’appelle... J’ai 10 ans / Je suis élève 

/ Je suis roumain... etc.)  

Je suis français / française...)  

 

 présentatifs): c’est / ce sont  

hotărât / nehotărât  

 

sur, dans, devant, derrière, 

etc. (Ex: sur le pupitre... , dans le sac... , devant la classe..., etc.)  

-2 calități)  
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: Bon anniversaire / Joyeux anniversaire! Bravo ! Bon 

travail !)  

 

utilizarea formulelor tipice (Ex: Merci... Volontiers. / De rien.) 

 

COMPETENȚE 

GENERALE 

COMPETENȚE 

SPECIFICE 

ELEVII CU CES/ 

CURRICULUM 

ADAPTAT  

ACTIVITATEA DE 

ÎNVĂȚARE PENTRU 

ELEVII CU CES 

1. Receptarea de mesaje 

orale simple  

 

Oferirea unei reacții 

nonverbale adecvate, la 

salut/ o întrebare/ 

instrucțiune simplă rostită 

clar și rar  

 

Recunoașterea unor repere 

spațiale (stânga, dreapta, pe, 

sub, în, în fața, în spatele)  

 

 

 

 

 

1.3. Identificarea unor 

aspecte culturale simple  

-Participarea la un joc de 

comunicare pe bază de 

instrucțiuni consecutive: 

ridică-te, sari, întoarce-te, 

vino, atinge-ți nasul etc.  

- Răspuns nonverbal  la o 

comandă simplă  

- Schimbarea poziției unui 

obiect în funcție de un enunț  

- Realizarea unui desen 

pentru a situa în spațiu (de 

exemplu, o pisică într-o 

cutie, un copil pe un pat, un 

creion sub un penar etc.)  

- Audierea de cântece simple  

2. Exprimarea orală în 

situaţii de comunicare uzuală 

2.1. Reproducerea unor 

formule/ unor mesaje simple 

și scurte, respectând 

pronunția și intonația 

specifice  

2.2. Participarea la dialoguri 

simple în contexte de 

necesitate imediată  

2.3. Prezentarea unui obiect/ 

unei persoane/ unui personaj 
prin identificare 

  

2.4. Manifestarea 

disponibilității pentru a 

explora noi modele 

articulatorii/ de intonație și 

accent  

- Repetarea formulelor de 

salut, de prezentare  

-Jocuri/ exerciții de dicție/  

 

 

- Participarea la jocuri de rol 

simple după un scenariu dat  

 

- Indicarea și numirea unei 

persoane/ unui obiect  
- Oferirea de răspunsuri la 

întrebări de tipul: Cine este? 

Ce este?  

- Interpretarea de cântece 

 

 

3. Receptarea de mesaje 

scrise simple  

 

3.1. Recunoaşterea 

semnificaţiei unor fraze 

uzuale tipice pentru viaţa 

cotidiană  

- Jocuri pentru asocierea 

unor simboluri iconice cu 

forma verbală 

corespunzătoare (ex. 
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3.2. Identificarea 

semnificaţiei globale a unui 

text simplu pe teme 

familiare  

 

 

3.3. Descifrarea unor mesaje 

simple familiare primite de 

la prieteni, colegi, profesor, 

în situații uzuale 

3.4. Manifestarea curiozității 

pentru decodarea unor 

mesaje scrise simple 

indicatoare uzuale pe stradă 

– parcare interzisă, metrou, 

spital)  

- Exerciţii de tip adevărat/ 

fals, cu alegere multiplă  

- Alegerea unei imagini 

potrivite dintr-un set pentru 

a ilustra semnificaţia textului  

- Completare de texte 

lacunare  

 

 

 

- Lectură globală de benzi 

desenate  

4. Redactarea de mesaje 

simple în situaţii de 

comunicare uzuală 

 

4.1. Scrierea unei felicitări 

de ziua cuiva sau pentru o 

sărbătoare  

 4.2. Redactarea unui mesaj 

simplu către un coleg/ 

prieten 

4.3. Participarea la proiecte 

de grup în care se 

elaborează, cu sprijin, 

mesaje scurte 

 -Confecţionarea unei 

felicitări şi scrierea unui 

mesaj simplu uzual  

- Utilizarea de simboluri și 

e-moticons pentru a redacta 

un mesaj simplu  

-Realizarea unui afiș pentru 

un eveniment  

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE: 

 tema de lucru  concepută în vederea evaluării; 

 portofoliul; 

 grila de observare. 

 autoevaluarea. 

 

Bibliografie: 

Popovici, Doru. (1998). Învățământul integrat sau incluziv, Editura Corint, București 

Verza, Florin, (2002). Introducerea in psihopedagogia specială si asistența socială, 

Editura  Fundației Humanitas 

Ministerul Educației Naționale, (2017). Programa școlară pentru disciplina limba 

modernă 2 clasele V-VIII, București. 
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3.28. Program de intervenţie personalizat 

 

Profesor Iordache Daniela, 

Școala Gimnazială Răzvad, jud. Dâmbovița  

 

Numele şi prenumele beneficiarului: C. D. A. 

Data şi locul naşterii: 28.07.2006, Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa 

Domiciliul: Str. Magrini, nr. 11, loc. Valea Voievozilor, jud. Dâmbovița 

Şcoala Gimnazială: Valea Voievozilor 

Clasa:  a VII-a 

Echipa de lucru: prof. Iordache Daniela 

Prof. limba şi literatura română – Iordache Daniela 

 

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe):  

Probleme de ordin psihologic: deficit de atenţie, percepţie slabă, imaginaţie săracă; 

Probleme de ordin psihopedagogic: 

- este greu adaptabil, s-a integrat greu în grupul clasei; 

- în activităţile de învăţare în grup, nu-şi asumă responsabil sarcinile 

Probleme de ordin pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale, adaptare inferioară 

programei clasei a VII-a. Nu cunoaşte tot alfabetul. Nu înţelege noţiunile simple, astfel că nu 

poate să opereze cu ele. 

 

Gradul de deficiență:  uşor 

Tipul de deficiență: mentală 

 

Priorităţi pentru perioada: anul şcolar 2019-2020 

P1: dezvoltarea sentimentului apartenenţei la grupul-clasă şi identificarea acestuia cu 

clasa, dovedind sociabilitate şi colaborare; 

P2: participarea elevului la activităţile şcolare şi extraşcolare de la nivelul clasei /şcolii 

prin sarcini adaptate nivelului său de dezvoltare; 

P3: declanşarea unui comportament participativ, în vederea integrării sale sociale. 

P4: exersarea scrierii şi citirii cursive 
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Structura programului de intervenţie personalizat: 

Obiective Conţinuturi 

 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii 

minimale 

de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

O1: formarea 

deprinderii 

de lectură; 

 

 

 

 

C1: texte 

literare 

adaptate 

nivelului de 

înţelegere; 

C2: texte 

nonliterare cu 

mesaje de uz 

general; 

-lectura 

explicativă a 

profesorului; 

- lectura 

selectivă a 

cadrului 

didactic 

- exerciţii de 

asociere 

text-

imagine; 

Septembrie 

– 

Noiembrie 

2019 

- lectura 

unui text 

literar/ 

nonliterar 

cu 

intervenţia 

cadrului 

didactic; 

- observaţia 

sistematică; 

O2: formarea 

deprinderii 

de scriere 

logică şi 

conştientă; 

C1: texte 

literare 

adaptate 

nivelului de 

înţelegere; 

C2: texte 

nonliterare cu 

mesaje de uz 

general; 

- exerciţii de 

copiere a 

literelor 

alfabetului 

- exerciţii de 

formulare de 

scurte 

propoziţii 

logice; 

 

Decembrie 

2019-

Ianuarie 

2020 

- rostirea 

unui mesaj 

dictat; 

- redactarea 

unui scurt 

mesaj 

personal; 

- observaţia 

sistematică; 

- proba scrisă 

de evaluare; 

O3: formarea 

capacităţii de 

exprimare 

orală 

 

 

C1: texte 

literare 

adaptate 

nivelului de 

înţelegere; 

C2: texte 

nonliterare cu 

mesaje de uz 

general; 

- conversaţii 

dirijate pe 

teme 

literare/ 

nonliterare; 

- exerciţii de 

exprimare a 

opiniei; 

- activităţi 

ludice de 

exprimare a 

unor mesaje 

personale 

individual şi 
în grup; 

Februarie – 

Martie 

2020 

- formularea 

orală a unor 

scurte 

mesaje 

logice şi 

conştiente; 

- observaţia 

sistematică; 

- conversaţia 

examinatoare; 

O4: formarea 

capacităţii de 

exprimare 

scrisă 

 

 

 

C1: texte 

literare 

adaptate 

nivelului de 

înţelegere; 

C2: texte 

nonliterare cu 

mesaje de uz 

general; 

- desene 

dirijate  pe 

teme 

literare/ 

nonliterare; 

- exerciţii de 

exprimare a 

opiniei oral; 

Aprilie – 

Mai 2020 

- formularea 

orală a unor 

scurte 

mesaje 

logice şi 

conştiente; 

- observaţia 

sistematică; 

- proba scrisă 

de evaluare. 
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- activităţi 

ludice de 

exprimare 

orală a unor 

mesaje 

personale 

individual şi 

în grup; 

O5: 

dezvoltarea 

încrederii în 

sine şi a 

sentimentului 

de acceptare 

socială 

C1: teme de 

conversaţie 

specifice 

vârstei pentru 

autocunoaştere; 

C2: teme 

specifice 

relaţiilor 

intercolegiale; 

- conversaţii 

libere sau 

dirijate; 

- activităţi 

ludice de 

interacţiune 

şi cunoaştere 

reciprocă. 

 

Iunie 2020 - 

prezentarea 

personală 

liberă, fără 

eschivări, 

temeri. 

-observaţia 

sistematică; 

- conversaţia 

examinatoare; 

- 

chestionarul; 

- sociograma 

relaţiilor. 

 

Evaluarea periodică: 

Obiective realizate:  

O1: dezvoltarea sentimentului apartenenţei la grupul-clasă şi identificarea acestuia cu 

clasa, dovedind sociabilitate şi colaborare; 

O2: participarea elevului la activităţile şcolare şi extraşcolare de la nivelul clasei /şcolii 

prin sarcini adaptate nivelului său de dezvoltare; 

O3: declanşarea unui comportament asertiv şi participativ, în vederea integrării sale 

sociale. 

Dificultăţi  întâmpinate:  

- eschivarea elevului în faţa sarcinilor de grup; ignorarea 

- dificultăţi de adaptare în activităţi de scriere/ lectură susţinută; 

- dificultăţi de exprimare orală 

Metode cu impact ridicat:  

- pozitiv: - lectura selectivă şi completată cu exerciţii de asociere text –imagine;  

                - exerciţii de exprimare în scris prin activităţi de ice-breaking (metoda      

blazonului); 

                - activităţi ludice de exprimare în scris sau oral (colaje, jocuri de cunoaştere). 

- negativ:  textul docimologic (proba scrisă de evaluare); 

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică (în funcţie de rezultatele 

evaluărilor periodice):  Prezentul program de intervenţie va fi continuat pe aceeaşi structură, 

mărindu-se gradul de dificultate al sarcinilor formulate în acelaşi stil sau în stiluri variate cu 
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insistenţă asupra unor metode activ-participative cu caracter creativ, pentru menţinerea 

interesului pentru studiul limbii române. 

Recomandări particulare:  

- tratarea elevului ca o personalitate capabilă de progres gradat; 

- acordarea de suport de specialitate psihologic, psihopedagogic în mod susţinut; 

- adaptarea conţinuturilor curriculare în funcţie de evoluţia înregistrată; 

- folosirea recompensei şi a aprecierilor pozitive pentru creşterea sentimentului de 

încredere, recunoaştere în grupul clasei; 

Rolul şi modul de implicare a părţilor în program: 

Profesorul va insista pe partea formativă a deprinderilor din conţinuturile curriculare 

selectate și părinţii pe comunicarea elevului cu cei din jur prin aserţiuni pozitive, 

comportamente dezirabile. 

În școală nu există profesor itinerant, dar se vor demara procedurile pentru a avea o normă 

în școală.  

Minorul se află în grija familiei care este numeroasă. Tatăl are un handicap al membrului 

superior, mai mulți copii din familie au deficiențe: au întârziere în dezvoltarea generală a 

vorbirii, extrem de timizi. Părinții nu au serviciu, trăiesc din alocații, colectarea de fier vechi și 

munca zilieră cu căruța. Copiii sunt spălați și îngrijiți corespunzător. Minorul vine la școală 

unde are căldură și mâncare Își dorește să învețe la materia limba engleză pentru a-l bucura pe 

profesor. Părinții țin legătura cu școala și vin la școală când sunt solicitați. 

 

Bibliografie: 

Programa școlară limba și literatura română, clasa  a V a, 2009 
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3.29. Studiu de caz - elev cu CES 

 

Profesor itinerant/de sprijin Apostu Mihaela, 

Școala Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoșani, jud. Botoșani  

 

A. Date personale 

Nume şi prenume: I.A.M. 

Vârsta: 8 ani 

Clasa: I 

Şcoala: Gimnazială nr. 2 Botoșani 

Diagnostic: dificultăți de învățare 

         deficiențe/ afectări 

 

B. Date familiale 

Numele şi prenumele părinţilor: 

Tata: Valentin 

Mama: Lăcrămioara 

Profesie: 

Tata – muncitor la Sport și Agrement Botoșani 

Mama – casnică 

Natura familiei: eleva provine dintr-o familie organizată, de condiție socio- economică 

modestă  

Bugetul familiei: insuficient 

Numărul fraţilor: un frate geamăn, de 8 ani și 6 surori de 21, 19, 17, 12, 4 și 3 ani 

Eventuale antecedente familiare deficitare: nu există 

Relaţii familiale: normale, fără incidente 

Atitudinea familiei faţă de copil: mama și tatăl sunt protectivi 

Colaborarea cu şcoala: părinţii se implică activ în demersul educativ al copilului 

 

C. Antecedente personale 

Naştere: prematur, operație de cezariană 

Greutate la naştere: 1.800 gr: 0,48 cm 

Alimentaţie: naturală 
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Boli ale copilăriei: nesemnificative 

Starea de sănătate actuală: eleva nu se află în evidență cu afecțiuni clinice și/sau cronice; 

dezvoltarea fizică este una conform vârstei, iar starea sănătății este bună 

 

D. Date psihologice semnificative 

Limbaj şi comunicare: 

- înţelegerea mesajului: acceptabilă, reacţionează adecvat la mesaje verbale, dar  

descifrarea scrisului  rămâne limitată                  

- volumul vocabularului: vocabular sărac, lipsit de coloratură stilistică, cu puţine adjective 

şi verbe, frecvenţa predominantă a substantivelor faţă de alte părţi de vorbire 

- exprimare: structuri gramaticale deficitare, lipsa acordului dintre subiect şi predicat, 

debit verbal normal 

- tulburări de limbaj: dislexo-disgrafie uşoară 

- vârsta de apariţie a limbajului oral – 2,5 ani 

- controlul şi coordonarea mişcărilor: coordonare generală a mişcărilor normală 

- lateralitate: dreaptă 

- schema corporală: bine dezvoltată 

- orientare spaţială: se orientează în spaţiul apropiat 

-  orientare temporală: cu lacune (cunoaşte momentele zilei, zilele săptămânii, lunile 

anului) 

Cognitiv: 

-  percepţie: uşor distorsionată, imagini perceptive lipsite de detalii 

-  atenţie: fluctuantă, dificultăţi de concentrare a atenţiei 

-  memorie: memorare mecanică, păstrare de scurtă durată, reactualizare lacunară 

-  gândire: concret-situaţională 

-  imaginaţie: lipsită de imagini noi, originale 

Trăsături de personalitate: 

- temperament: predominant introvertit 

- emotivitate: emotivă, dar fără reacţii dezadaptative 

- dispoziţie afectivă predominantă: optimistă 

- însuşiri aptitudinale: lucrează greoi, nu se încadrează în timp 

- trăsături de caracter: -  atitudinea faţă de sine: uşor de neîncredere 

                                                  -  atitudinea faţă de ceilalţi: pozitivă 

Nivel socio-afectiv şi adaptarea în mediul şcolar: 
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- stabilitatea conduitei: stabilă, fără abateri comportamentale 

- conduita în grup: participă la activitatea de grup numai dacă este solicitată 

- rezistenţa la solicitări: scăzută 

- capacitate de adaptare: scăzută 

 

E. Date pedagogice semnificative 

- ruta şcolară:-  învăţământul preşcolar: Grădiniţa Girotondo Botoșani 

                                   - învăţământul primar: Școala Gimnazială nr.2 , cu tratare 

diferenţiată 

- stilul de muncă intelectuală: lent, cu rămâneri în urmă la activităţi 

 - conduita la lecţii: de obicei pasivă, aşteaptă să fie solicitată 

- discipline la care întâmpină dificultăţi: matematică 

- rezultate şcolare: bine 

 

F. Servicii terapeutice de care beneficiază copilul: 

- terapie educațională în cadrul cabinetului școlar 

- activităţi suplimentare de terapie a tulburărilor de limbaj 

 

G. Propuneri şi strategii de ameliorare a situației şcolare : 

- Continuarea activităţilor de terapie educațională și a tulburărilor de limbaj pe baza unui 

program de intervenţie personalizat care să aibă în vedere toate structurile afectate 

- Tratarea diferenţiată a elevei la disciplinele de studiu problematice pentru aceasta 

- Atitudine suportivă din partea învăţătorului, încurajarea acesteia şi întărirea 

comportamentelor aşteptate prin recompense de tip şcolar, determinând astfel ca motivaţia 

extrinsecă a elevei să devină una intrisecă 

- Includerea elevei în diverse activităţi extraşcolare în cadrul cărora aceasta are iniţiative, 

îşi manifestă creativitatea şi îşi pune în valoare aptitudinile sale speciale 

- Monitorizarea permanentă a evoluţiei şcolare şi a progresului personal 

 

Program de intervenţie personalizat / individualizat (PIP) 

Certificatul de Orientare Școlară și Profesională nr. 3917/ 26.11.2018 

 

Priorităţi pentru anul şcolar 2018-2019: 
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 Stimularea şi dezvoltarea capacităţilor psiho-individuale în vederea formării unor 

comportamente independente; 

 Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic; 

 Dezvoltarea unor comportamente adaptative în relaţia cu mediul înconjurător (natural şi 

social); 

 Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială; 

 Formarea abilităţilor în plan lexico-grafic. 

 

Domeniul/ 

obiectiv 

Obiective Exemple de 

activităţi de 

învăţare 

Perioa-

da de 

inter-

venţie 

Criterii 

minimale 

de 

apreciere a 

progreselor 

Metode 

şi instru-

mente 

de 

evaluare 

Respon-

sabili 

Cognitiv 

Receptarea 

de mesaje 

orale în 

contexte 

de 

comunica-

re variate 

 

 

Exprimare

a de 

mesaje 

orale în 

diverse 

situaţii de 

comunica-

re 

 

 

Receptarea 

unei 

varietăţi de 

mesaje 

scrise 

 

Redactarea 

de mesaje 

diverse, 
într-o 

varietate 

de situaţii 

de 

Să 

identifice 

cuvintele 

din 

enunţuri 

rostite clar 

şi rar 

 

Să 

identifice 

silabele în 

cuvinte 

clar 

articulate 

 

Să 

sesizeze 

consoana 

iniţială şi 

finală, 

vocalele 

în silabe 

de două 

sunete 

 

Articulare

a 

sunetelor 

şi a 
silabelor 

în cuvinte 

 

Indicarea 

cuvintelor 

percepute prin 

diferite semen: 

bătăi din palme, 

jetoane puse pe 

bancă, săritură; 

Stabilirea 

poziţiei sau 

succesiunii 

cuvintelor din 

enunţuri orale 

Punerea în 

corespondenţă a 

unui cuvânt 

rostit cu 

imaginea 

potrivită 

 

Rostirea 

cuvintelor pe 

silabe, în jocuri, 

cântece 

Indicarea 

semnelor 

percepute prin 

diferite semne – 

ridicarea unui 

deget sau a unui 
obiect 

 

Sortarea de 

jetoane 

Anul 

şcolar 

2018-

2019 

Să pună în 

coresponde

nţă un 

cuvânt rostit 

cu imaginea 

corespunzăt

oare 

 

Să rostească 

cuvinte pe 

silabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Evaluare 

orală şi 

scrisă 

Evaluări 

curente 

formati-

ve 

Observa-

ţia 

Fişe de 

lucru 

Profesor 

itinerant 

Logoped 
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comunicar

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recunoaşt

erea şi 

utilizarea 

numerelor 

în calcule 

elementare 

 

Localizare

a şi 

relaţionare

a 

elementelo

r 

geometrice 

 

 

Manifestar

ea 

curiozităţii 

pentru 

fenomene/

relaţii/ 

regularităţi 

din mediul 

apropiat 

 

Stimularea 
şi 

dezvoltare

a 

capacităţil

or psiho-

individuale 

în vederea 

formării 

unor 

comporta

mente 

Să 

participe 

la 

dialoguri 

scurte, în 

situaţii de 

comunicar

e uzuală 

 

Să 

recunoasc

ă cuvinte 

de bază, 

scrise cu 

litere de 

tipar 

 

Să 

desprindă 

semnificaţ

ia globală 

dintr-o 

suită de 

imagini 

care 

relatează 

întâmplări

, 

fenomene, 

eveniment

e 

 

 

Să numere 

până la 

100 

crescător 

şi 

descrescăt

or 
 

 

Să 

precizeze 

cardinalel

e unor 

mulţimi 

rezultate 

prin 

gruparea 

şi 

reprezentând 

obiecte din 

mediul familiar, 

după diferite 

criterii (sunet 

iniţial/ final) 

 

Jocuri de dicţie, 

jocuri de 

cuvinte 

Rostirea 

cuvintelor cu 

prelungirea unor 

sunete stabilite 

anterior 

Asocierea unor 

imagini cu 

animale sau alte 

obiecte cu 

onomatopeele 

corespunzătoare 

 

Exersarea unor 

formule de 

adresare, 

potrivite 

interlocutorului 

Jocuri de rol 

Exerciţii de 

punere în 

corespondenţă a 

unor cuvinte 

formate din 1-2 

silabe cu 

imagini 

potrivite 

Formularea de 

răspunsuri la 

întrebări 

Lectura după 
una sau mai 

multe ilustraţii 

 

 

Exerciţii de 

reprezentare a 

numerelorde la 

1 la 100 cu 

ajutorul unor 

obiecte sau 

semen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să numere 

până la 100, 

crescător şi 

descrescător 

 

 

 

 

 

Să 

recunoască 

forme 

geometrice 

plane 

 

 

 

 

Să poată 

identifica 

direcţiile: 

sus, jos, în 

faţă, în 

spate 

 

 

 

 

 

 
Să-şi 

menţină 

concentrare

a atenţiei 

asupra unui 

stimul un 

timp 

îndelungat 
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independe

nte 

regruparea 

elementel

or 

 

 

 

Să 

poziţionez

e 

numerele 

0-100 pe 

axa 

numerelor 

Să 

recunoasc

a forme 

geometric

e plane 

 

 

Să 

identifice 

direcţiile: 

sus, jos, 

faţă, spate 

 

Transcrier

ea, 

continuare

a, crearea 

unor 

modele 

repetitive 

reprezenta

te prin 

obiecte 

sau 

desene 

 

 
Stimulare

a 

dezvoltării 

intelectual

e prin 

exersarea 

şi 

dezvoltare

a 

proceselor 

psihice 

Exerciţii de 

numărare 

înainte şi înapoi, 

în variante 

complete sau de 

la un punct al 

seriei 

Exerciţii de 

formare de 

mulţimi de 

obiecte concrete 

Exerciţii de 

numărare a 

elementelor 

unei mulţimi 

Construirea 

unor mulţimi 

având drept 

cardinal un 

număr de 

elemente mai 

mic decât 100, 

cu evidenţierea 

ideii de 

conservare a 

numărului 

Exerciţii de 

ordonare a 

numerelor de la 

0 la 100 

Exerciţii de 

identificare a 

vecinilor unui 

număr din seria 

0-100 

Exerciţii de 

reproducere prin 

desen a unor 

forme 

geometrice 
plane 

Completarea 

unor şiruri 

simple cu forme 

geometrice 

Colorarea 

formelor 

geometrice 

indicate dintr-o 

mulţime de 

forme date 
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Jocuri gen 

labirint, jocuri 

în perechi/grup 

de tipul “Sus-

jos” 

 

Exerciţii de 

completare a 

unor şiruri de 

obiecte ordonate 

după o anumită 

regulă 

 

Exerciţii de 

stimulare a 

gândirii, 

memoriei, 

imaginaţiei, 

atenţiei, 

limbajului, 

voinţei 

Social-

afectiv 

Dezvoltare

a unor 

comporta

mente 

adaptative 

în relaţia 

cu mediul 

înconjurăt

or (natural 

şi social) 

Exersarea 

conduitei 

independe

nte pentru 

integrarea 

socială 

Dezvoltar

ea  

comunicăr

ii şi a unei 

atitudini 

civilizate 

în relaţia 

cu ceilalţi 

 

Dezvoltar

ea 

abilităţii 

de 

autocontro

l 

emoţional 

 

Formarea 

abilităţilor 

de 

adaptare 

la nivel de 

microgrup

/ 

comunitat

e 

Exerciţii 

practice de 

comunicare 

nonverbală şi 

verbală în 

vederea 

relaţionării 

positive 

 

 

Jocuri de rol 

Exerciţii de 

relaxare 

 

Jocuri de rol 

Anul 

şcolar 

2018-

2019 

Să 

comunice 

verbal şi 

nonverbal, 

în vederea 

relaţionării 

pozitive cu 

ceilalţi 

Evaluare 

orală 

Observaţ

ia 

Activitat

e 

practică 

Profesor 

itinerant 

Logoped 

Părinţi 

 

Comunica

re şi 

limbaj 

 

Corectare

Exerciţii de 

lexie-grafie la 

Anul 

şcolar 

Să scrie 

corect 

cuvinte şi 

Evaluare 

orală şi 

scrisă 

Profesor 

itinerant 

Logoped 
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Formarea 

abilităţilor 

în plan 

lexico-

grafic 

a dislexo-

disgrafiei 

nivel 

propoziţional 

Exerciţii de 

lexie a 

propoziţiei 

simple/ 

dezvoltate 

Exerciţii de 

analiză a 

structurii 

propoziţiei 

Exerciţii de 

scriere a 

propoziţiei 

analizate, prin 

copiere sau 

transcriere 

Exerciţii de 

lexie-grafie la 

nivel de text 

Exerciţii de 

citire a unui text 

scurt 

Exerciţii de 

aşezare 

corespunzătoare 

în pagină a unui 

text scurt. 

2018-

2019 

propoziţii 

simple 

Să citească 

cuvinte, 

propoziţii 

simple şi 

texte scurte 

Evaluări 

curente 

formativ

e 

Observaţ

ia 

Fişe de 

lucru 

Material

e 

manipula

tive 

 

 

 

Părinţi 
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3.30. Planul de intervenție în învățământul integrat 

 

Profesor itinerant şi de sprijin Iconaru Verginica-Violeta, 

Centru Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila, jud. Brăila 

 

Planul de intervenție personalizată reprezintă un document școlar important pentru 

învățământul special integrat, care propune activități integrate pentru elevii cu cerințe educative 

speciale. 

Planul de intervenție personalizat este un ,,instrument de proiectare și implementare a 

activității educațional- terapeutice, utilizat pentru eficientizarea activității de intervenție și 

atingerea finalităților prevăzute în planul de servicii individualizat”. 

Dacă nu ar exista planul de intervenție personalizat (P.I.P.-ul), activitatea de intervenție 

a profesorului itinerant și de sprijin în colaborare cu profesorul de la clasă, dar și cu celelate 

instituții implicate, nu ar mai fi validă. 

Planul de intervenție personalizat se întocmește pe baza evaluărilor inițiale. Aceste 

evaluări inițiale, sunt adaptări ale evaluărilor cadrului didactic de la clasa unde este integrat 

elevul cu cerințe educative speciale. Pe baza acestor evaluări se stabilește dificultățile de 

învățare ale elevului respectiv. În urma depistării dificultăților de învățare și a nivelului de 

achiziții cognitive, se conturează strategia de intervenție. În realizarea planului de intervenție 

personalizat se utilizează obiective operaționale și activități de învățare adaptate, stabilite în 

colaborare cu profesorul de la clasa unde este integrat elevul. Proiectarea planului de intervenție 

personalizat reflectă o bună cunoaștere a programei școlare, implică responsabilitate  și centrare 

pe elev. 

 

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 

1. INFORMAŢII GENERALE 

Numele şi prenumele elevului: M. M.- C. 

Școala Gimnazială „M.D.” Brăila. 

Clasa: a III -a B 

Tipul de deficienţă/handicap – gradul/nivelul de deficienţă: Handicap asociat(de intelect, 

de limbaj) 

Domeniul de interventie / Disciplina: Cognitiv/ Matematică 
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Recomandarea comisiei: Menţinere în şcoala de masă cu cadru didactic de sprijin, 

curriculum special, terapie logopedică. 

Specialişti implicaţi: - Prof. itinerant și de sprijin: Iconaru Verginica - Violeta 

                                  - Prof. învăţământ primar: Lărgeanu Florica 

2. EVALUARE INIŢIALĂ 

Instrumente folosite în evaluare:  

fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea individuală şi de grup, 

fișa de evaluare inițială, sarcini de lucru pentru automatizarea și comprehensiunea citirii, scierii 

și recunoașterii numerelor pe calculator, laptop. 

Observații:  

- scrie cu cifre numere scrise cu litere cu mici erori și invers; 

- deficit de atenţie, percepţie slabă, labilitate emoţională, vocabular sărac;  

- dificultăţi de învăţare-dislexo-disgrafie, discalculie;  

- nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la cerinţele programei    şcolare 

şi a curriculumului de citire–scriere-calcul;  

- nu sunt formate total deprinderile de recunoaștere, citire și scriere a numerelor    naturale;  

- nu are deprinderi totale de calcul matematic;  

- capacitate redusă de concentrare, lipsa atenţiei; 

- indică oral și în scris succesiuni de numere cu ajutor. 

- descompune numere după model. 

- plasează acţiuni în timp cu ajutor; 

- ordonează crescător, descrescător cu ajutor; 

- descompune numere date după model şi cu explicaţii permanente; 

- compară numere folosind simbolurile <, >, =; 

- efectuează cu erori adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri; 

- rezolvă probleme cu greutate făcând doar o singură operaţie. 

- face corelaţii (sortări, asocieri), dovedind că are parțial gândire logică. 

3. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

Prin acest program am urmărit: 

 recuperarea laturilor disfuncţionale în ceea ce privește efectuarea calculelor matematice; 

 antrenarea elevului în activităţi matematice distractive pentru a o stimula; 

 dezvoltarea abilităţilor de citire si scriere a numerelor; 

 dezvoltarea abilităților de calcul prin joc; 

 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 
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 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

 antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 

 feed-back pozitiv în situaţiile de individualizare a sarcinilor de învăţare. 

Monitorizarea progreselor 

- implicarea familiei; 

- revizuirea P.I.P.; 

- parteneriat cu profesorul de la clasă. 

OBSERVAŢII: Elevul  are un ritm de evoluţie pozitivă în ceea ce priveşte achiziţiile   

cognitive. Are înclinaţii către activităţile practice, activități pe calculator, utilizează corect 

instrumentele de lucru cunoscute,  respectă etapele de lucru, este concentrat pe activitate, 

manifestă bucurie la finalizarea lucrării, lucrare realizată pe laptop/calculator. 

 

4. DERULAREA PROGRAMULUI DE  INTERVENŢIE 

      Data întocmirii P.I.P. :octombrie                           Data revizuirii P.I.P. : decembrie 

 

OBIECTI-

VE 

Metode şi 

mijloace 

de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenţie 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Monitorizare 

Oct. Nov. Dec. 

-să 

înţeleagă 

sistemul 

poziţional 

de formare 

a 

numerelor 

naturale ;  

-să 

utilizeze 

sistemul 

poziţional 

de formare 

a 

numerelor 

naturale; 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

Exerciţiul 

 

Exerciţii şi 

jocuri 

didactice 

pe 

calculator 

 

Lucrul 

individual 

şi în echipă 

 

 

Laptop/ 

calculator 

 

 

Fişe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie/ 

Decembrie 

reprezintă 

numerele 

punând în 

evidenţă 

sistemul 

poziţional de 

scriere a 

cifrelor cu 

ajutor; 

numără cu 

start şi  pași 

daţi, crescător 

şi 

descrescător, 

cu şi fără 

sprijin în 

obiecte sau 

desene; 

participă la 

jocuri de 

numărare; 

 

Observarea 

Sistematică 

 

Aprecierea 

Pozitivă 

 

Fişe de lucru 

 

Evaluare 

orală 

 

Evaluare 

scrisă 

 

Evaluare          

formativă 

 

Evaluare    

sumativă 

 

Portofoliu 

Laptop/ 

calculator 

   

- să rezolve 

exerciții de 

scriere, 

- reprezentă 

prin desene 

adecvate dupa 
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citire, 

comparare, 

estimare şi 

ordonare a 

numerelor 

naturale. 

 

Caietul  

elevului 

 

 

model, 

numerele 

studiate;  

-ordonează 

numerele 

utilizând 

modele 

semnificative 

(axa 

numerelor);  

 

Activitate   

independentă 

-să 

efectueze 

operaţii de 

adunare şi 

de scădere 

cu numere 

naturale, 

fără şi cu 

trecere 

peste 

ordin; 

- rezolvă 

exerciţii de 

adunare şi de 

scădere cu 

numere 

naturale, fără 

şi cu trecere 

peste ordin;  

- participă la 

jocuri de 

observare a 

legăturii 

dintre 

adunare şi 

scădere; 

   

-să 

efectueze 

operaţii de 

înmulţire şi 

împărţire 

cu numere 

naturale; 

 

 

- să rezolve 

probleme 

care 

presupun 

două  

operaţii 
dintre cele 

învăţate; 

 

-rezolvă cu 

tabla 

înmulțirii în 

față exerciţii 

de înmul-ţire 

şi de 

împărţire cu 

numere 

naturale; 

 -rezolvă 

exerciţii de 

înmulţire a 

unui număr 

de două cifre 

cu un număr 
de o cifră 

doar sub 

îndrumare ; 

- efectuează 

exerciţii de 

calcul cu 

numere 

naturale, 

urmărind 

respectarea 

ordinii 
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efectuării 

operaţiilor şi 

folosirea 

corectă a 

parantezelor 

doar cu 

ajutor;  

-observă 

legătura  

dintre 

operaţiile cu 

numere 

naturale si 

efectuează  

proba cu 

sprijin; 

-rezolvă cu 

sprijin 

probleme cu 

date 

numerice; 

-recunoaşte 

situaţiile 

concrete sau 

expresiile 

care cer 

efectuarea 

unor adunări 

sau scăderi 

(“au fost şi au 

mai venit”, 

“s-au 

pierdut”); 

Evaluare 

sumativă 

  - Îndeplineşte 

cerinţele 

minime din 

P.I.P. 

fişe de 

evaluare 

   

 

○ – obiectiv realizat  ◒ - obiectiv parțial realizat ● – obiectiv nerealizat 
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3.31. Integrarea – incluziunea şcolară a copilului cu CES 

 

Profesor învățământ preşcolar Vasile Floriana Gabriela, 

G.P.N. Vişina Nouă, jud. Olt 

 

Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază. Conform 

principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de 

dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea 

mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. Diferenţierea 

şcolară pe baza apartenenţei la o anumita categorie socială sau a nivelului de dezvoltare 

individuală este nedreaptă şi nu justifică excluderea din şcoala de masă. Un alt argument care 

susţine necesitatea mişcării integraţioniste este acela că şcoala de masă este cea care asigură 

mediul, precum şi nivelul de calitate cel mai propice învăţământului şi însuşirii aptitudinilor 

sociale şi cognitive. Pentru a uşura copiilor cu dificultăţi de asimilare integrarea în şcolile de 

masă, este necesar ca în aceste şcoli să se asigure o atmosferă mai primitoare şi de acceptare. 

Abordarea incluzivă susţine că gradinitele au responsabilitatea de a-i ajuta pe prescolari 

să depăşească barierele din calea învăţării şi că cei mai buni educatori  sunt aceia care au 

abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe prescolari să reuşească acest lucru. Pentru aceasta 

gradinita trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să 

faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. 

Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii 

comunităţii.  Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care copiii să poată discuta cu 

lejeritate despre dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să ceară ajutor. Într-o abordare 

incluzivă toţi copiii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate 

calităţile, pornind de la premisa că fiecare copil este capabil să realizeze ceva bun. 

Adesea, când explorăm universul fiinţei umane, ne confruntăm cu o mare diversitate. 

Copiii care ne trec pragul claselor ne pun în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele 

ridicate. De cele mai multe ori găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Însă, uneori suntem 

puşi în dificultate de complexitatea problemelor. Una dintre aceste probleme o reprezintă copiii 

cu cerinţe educative speciale. Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp 

identificaţi astfel încât consultarea psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie 

făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). 

Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind consilierea elevului şi a familiei. 
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Din asemenea motive, copilul cu tulburări de comportament se simte respins de câtre 

mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de preşcolar intră în relaţii cu alte 

persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-

i oferă societatea. Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile 

comunităţii sociale, persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către 

societate. Aceste persoane sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile 

sale, trăind în familii problemă, care nu se preocupă de bunăstarea copilului. Copiii cu C.E.S. 

au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de 

tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru 

tulburări motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a 

familiei. 

Strategii şi intervenţii utile din partea cadrului didactic: crearea unui climat afectiv 

pozitiv; stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; incurajarea sprijinului şi 

cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; incurajarea 

independenţei, creşterea autonomiei personale; sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în 

realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; folosirea frecventă a sistemului de 

recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai 

mic progres; crearea unui climat afectiv, confortabil; centrarea învăţării pe activitatea practică; 

sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; folosirea învăţării afective; adaptarea metodelor 

şi mijloacelor de învăţare, evaluare, etc. 

O readaptare totală presupune un ansamblu de măsuri fundamentale şi complementare, 

dispoziţii, servicii de facilitare care ar putea garanta accesibilitatea la confortul fizic şi 

psihologic. Adaptarea mobilierului exterior şi urbanismul, accesul în clădiri, la amenajări şi 

instalaţii sportive, transportul şi comunicaţiile, activităţile culturale, timpul liber şi vacanţele 

trebuie să constituie tot atâţia factori care contribuie la realizarea obiectivelor readaptării. 

Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane cu cerinţe educative 

speciale ar trebui să ţină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală şi asigură 

independenţa sa economică şi integrarea sa socială, cea mai completă posibil, trebuie incluse şi 

dezvoltate programe de readaptare, măsuri individuale şi colective care să favorizeze 

independenţa personală, care să-i permită să ducă o viaţă cât mai normală şi completă posibil, 

ceea ce include dreptul de a fi diferit. Pe lângă acceptarea copilului în şcoala de masă, trebuie 

asigurat un mediu educaţional corespunzător, suport şi experienţe pozitive copilului cu 

dificultăţi de învăţare În spatele acestor probleme, stă desigur şi nivelul lor ineficient de 
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funcţionare a proceselor cognitive, agravat de faptul că nici în cadrul familiei şi nici în şcoală, 

ei nu beneficiază de o stimulare cognitivă corespunzătoare. Deficitul cognitiv apărut în urma 

educaţiei necorespunzătoare este totuşi reversibil şi poate fi compensat chiar şi în cazul unor 

tulburări organice, cu condiţia ca potenţialul copilului să fie activat în mod corespunzător. Toate 

aceste corecturi se pot realiza în cadrul şcolii de masă şi al familiei, cu ajutorul programelor de 

dezvoltare cognitivă. 

Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu deficienţe, întrucât le oferă şansa de a se 

juca cu alţi copii. În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacă şi 

comentează situaţiile de joc (loto, domino, table, cuburi, cărţi de joc etc.).  În perioada de 

preşcolaritate, jocul se desfăşoară mai ales în grup, asigurându-se astfel socializarea. Din acest 

motiv, copiii cu deficienţe trebuie să fie înscrişi la grădiniţă, alături de copiii sănătoşi. Copiii 

sunt curioşi, dar practici, astfel că ei vor accepta uşor un copil cu deficienţă fizică, care se 

deplasează în scaun cu rotile sau în cârje. Ei sunt suficient de simpli şi deschişi pentru a accepta 

uşor un coleg cu probleme de sănătate. Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de 

educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor de educaţie ale familiilor acestora doar prin 

eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor. 

 

Bibliografie: 

Verza, F (2002). Introducerea în psihopedagogia specială şi asistenţa socială, Ed. 

Fundatiei Humanitas. 
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3.32. Studiu de caz asupra unui copil cu cecitate 

 

Profesor Dumitru Manuela Ofelia,  

Liceul de Arte „Dinu Lipatti” Pitești, jud. Argeș  

 

Nume şi prenume: P.A. 

Data şi locul naşterii: 22.05.2008 Piteşti 

Tata: P. M. 

Mama: P. V. 

Domiciliul: Cartier Trivale, Pitești, jud. Argeș. 

 

Motivaţia alegerii cazului:   

În întocmirea acestui studiu am pornit, în primul rând, din rațiuni afective, personal fiind 

profund sensibilizată de situația acestui copil, nevoit să trăiască într-o continuă noapte. De 

asemenea, doresc identificarea aspectelor problematice pentru el din programa școlară și găsirea 

celor mai bune modalități de a-l face să înțeleagă noțini abstracte sau concrete, în absența unor 

reprezentări vizuale pe care nu și le poate forma. 

 

Date despre familie: 

P.A. este un copil nevăzător în vârstă de 12 ani, normal dezvoltat intelectual, care provine 

dintr-o familie organizată, stabilă emoțional. Copilul beneficiază de un mediu „sănătos” 

educogen, familia fiind interesată de evoluția sa încă de la naștere. Părinții beneficiază de 

ajutorul bunicelor, îndeosebi a celei din partea tatălui, care îl însoțește peste tot, îl ajută la teme 

și la activitățile zilnice. 

 

Istoricul medical: 

Este singurul copil al familiei. S-a născut la termen, având o greutate normală. La câteva 

luni de la naștere, pe baza simptomelor semnalate și a unor analize ulterioare, i s-a dat un 

diagnostic specific unui copil nevăzător.  

A început să meargă și să vorbească în jurul vârstei de 1 an – 1 an și jumătate, a avut deci 

un debut neîntârziat al mersului și al vorbirii. A suferit un implant cu celule stem în jurul vârstei 

de 2 ani, fără a se obține însă vreun rezultat. De asemenea, familia încearcă în permanență 

găsirea unor soluții de recuperare a vederii, făcând periodic analize la clinici din străinătate. 
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Istoricul social: 

Fiind un copil dezvoltat normal din punct de vedere intelectual, familia a insistat pentru 

integrarea lui în învățământul de masă. A fost la grădiniță, unde a făcut față cu succes sarcinilor 

specifice. S-a integrat foarte bine în școală, fiind sociabil, activ, curios. Colegii îl respectă și îl 

solicită să participe la jocurile lor. 

În ceea ce privește, activitatea școlară, familia a refuzat familiarizarea copilului cu 

alfabetul Braille, utilizând în schimb un laptop pe care este instalat un program (JAWS), care 

citește ceea ce este scris. P.A. poate însă utiliza laptopul foarte bine și dacă programul special 

nu este pornit. De asemenea, multe din activitățile pe care le desfășor cu el se realizează oral.  

Este temător în fața unor aspecte noi, dar înțelege foarte repede și este dornic să se afirme 

atunci când răspunde.  

Este un copil politicos, prietenos, curios, comunicativ, ambițios. 

Are un vocabular foarte bine dezvoltat și cunoștințe bogate despre mediul înconjurător; 

Se exprimă în propoziții, povestește foarte frumos; 

Singura bizarerie („blindism”) este un viciu de poziție – stă cu capul mai aplecat și cu 

mâinile la ochi. 

Din punct de vedere al dezvoltării afectiv-emoţionale este stabil emoţional. Simte însă în 

permanență nevoia unui sprijin, iar atunci când bunica întârzie să îl ia, se panichează ușor.  

Stabileşte relaţii durabile cu colegii din clasă, în cadrul orelor participă activ la toate orele.  

Ritmul de lucru este rapid, rezolvă unele sarcini chiar mai repede decât colegii lui.  

Atenția este foarte bine dezvoltată. 

Memorează foarte ușor cântece, poezii, cuvinte într-o limbă străină.  

De asemenea, studiază pianul și ia lecții de canto. La pian, are achiziții și deprinderi 

specifice celorlați elevi de vârsat lui. Cât despre canto, a participat la numeroase concursuri 

naționale, unde a obținut premii și a fost deosebit de apreciat.  

 

Plan de consiliere 

Ipoteze: 

Lipsa reprezentărilor vizuale poate îngreuna înțelegerea și însușirea noilor cunoștințe.  

Obiective pe termen scurt: 

 descoperirea unor similitudini între cunoștințele noi și lucruri deja cunoscute pentru a 

facilita însușirea lor; 
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 identificarea modului de gândire al elevului și a algoritmilor pe care îi aplică în rezolvarea 

sarcinilor, căci, de multe ori, își crează propriul algoritm și utilizarea lor în dobândirea de 

noi achiziții; 

Obiective pe termen lung: 

 valorificarea permanentă a intereselor şi aptitudinilor elevului în scopul atragerii acestuia 

în activităţi menite să sprijine formarea unei personalităţi armonioase; 

 sprijinirea elevului în sensul dobândirii de comportamente autonome;  

 încurajarea elevului pentru a se exprima și afirma în cadrul grupului şi pentru formarea 

unei imagini de sine corecte;  

 

Strategii de intervenţie: 

În clasă, este tratat la fel ca și ceilalți, lăudat atunci când merită și muștruluit atunci când 

este cazul. De asemenea, încerc să îi ofer independența de mișcare, lăsându-l să meargă singur 

acolo unde are nevoie și ajutându-l doar dacă este absolut necesar. În pauză, se joacă împreună 

cu colegii, având în general singur grijă să nu se rănească.  

Am discutat cu familia, care îl sprijină foarte mult în activitatea didactică, explicându-le 

membrilor acesteia să evite impunerea unui algoritm în rezolvarea exercițiilor. La nivel verbal, 

înțelegerea lor se realizează destul de repede, dar probleme mai apar atunci când este vorba 

despre redarea lor în scris. 

 

CAUZE: 

Problemele grave de vedere stau la baza ușoarelor dificultăți, dar, datorită dezvoltării 

normale psiho-intelectuale, rezolvarea lor constă în găsirea metodelor adecvate de prezentare a 

noilor conținuturi și de lucru, folosind mai ales modelele.  

 

CONCLUZII: 

Așa cum se prezintă, P.A. este un copil foarte bine stimulat, succesul datorându-se 

parteneriatului dintre principalii factori educativi – cadrele didactice, psihologul și familia. 

Aceasta din urmă este cea care a înțeles cât de importante sunt durata și continuitatea stimulării 

și faptul că, învățându-l pe subiect să lucreze și să acționeze singur, cât mai corect, se creează 

„punți” trainice către independență și reușita în viață. 
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3.33. Program de intervenție personalizat 

 

Profesor Lorințiu Ana-Maria, 

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru, jud. Bistrița-Năsăud 

 

Informații generale: 

Numele şi prenumele beneficiarului: P. A. F. 

Data şi locul naşterii: 20. 10. 2010 

Domiciliul: Maieru, Bistrița Năsăud 

Şcoala: Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru 

Clasa: a II-a  B 

Echipa de lucru/profesori:  Lorințiu Ana-Maria 

Problemele cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării 

complexe):întârziere mintală ușoară, tulburări instrumentale, nivel slab al achizițiilor școlare, 

conform certificatului de orientare școlară nr. 23 din 19. 01. 2018 emis de C.J.R.A.E BN. 

Perioada de valabilitate a pip-ului: sem I 

Priorităţi pentru perioada – semestrul I : dezvoltarea competențelor specifice 1.1, 1.2, 

2.1,3.1 din programa adaptată de clasa a II-a pentru elevul P. A. F. 

Întocmit de prof. Lorințiu Ana- Maria 

Domeniul de intervenţie: cognitiv                                                                                

 Disciplina: comunicare în limba română 

Perioada de intervenţie: semestrul I, 2019-2020                                               

Structura programului de intervenţie personalizat 

 

Competențe Activități de învățare Perioada 

de timp 

Criterii de 

evaluare 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

 1.1. Identificarea 

semnificaţiei 

unui mesaj oral 

din texte 

accesibile variate 

 

 

 selectarea unor enunţuri/ 

imagini corespunzătoare 

subiectului unui text audiat 

formularea unor întrebări şi 

răspunsuri orale la 

întrebări legate de tema şi 

mesajul textului audiat 

alegerea răspunsurilor 

corecte la întrebări legate de 

mesajul textului audiat, dintr-

Semes 

trul I 

 

Utilizează 

formule 

specifice în 

situații 

concrete de 

comunicare/ 

Oferă 

informații 

despre sine 

și ceilalți, 

folosind 

- evaluarea 

continuă 

prin 

utilizarea 

aprecierilor 

verbale 

- fișe de 

evaluare 

- portofoliul 
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o pereche/ serie de variante 

date 

selectarea/ formularea unor 

titluri potrivite textelor scurte 

audiate 

 povestirea orală, cu 

întrebări de sprijin, a unui 

fragment audiat 

executarea unor instrucţiuni 

în diferite tipuri de activităţi 

audierea unor poveşti, 

descrieri, instrucţiuni şi 

indicaţii şi manifestarea 

reacţiilor corespunzătoare la 

acestea 

ilustrarea printr-o imagine/ 

serii de imagini/ bandă 

desenată a mesajului 

transmis de un text audiat 

propoziții 

simple. 

Enumeră 

reguli de joc 

sau stabilite 

în ceea ce 

privește 

clasa. 

Formulează 

enunțuri 

simple pe 

baza unor 

imagini. 

Participă la 

dialoguri pe 

teme 

familiare. 

 1.2 Identificarea 

unor informaţii 

variate dintr-un 

text audiat 

 

 

  - identificarea personajelor 

dintr-un text audiat 

precizarea locului şi timpului 

acţiunii prezentate într-un text 

audiat 

identificarea enunţurilor 

adevărate/ false referitoare la 

textul audiat 

formularea de răspunsuri la 

întrebări referitoare la textul 

audiat („Cine?, Ce?, Cu 

cine?, Cum?, Unde?, De ce?, 

Din ce cauză?, Cu ce scop?” 

etc.)- cu ajutor 

ordonarea cronologică a 

imaginilor care reprezintă 

momente ale acţiunii textului 

audiat 

relatarea, în succesiune 

logică, a întâmplărilor din 

textul audiat- cu ajutor 

precizarea evenimentelor din 

textul audiat, folosind 

expresiile: la început, mai 

întâi, prima dată, apoi, după 

aceea, până la urmă etc. 

recunoaşterea personajelor 

unui text după descrierea 

înfăţişării lor sau după 

prezentarea acţiunilor 

acestora 

 Formulează 

enunțuri 

simple 

coerente 

corecte. 

Își exprimă 

părerea în 

legătură cu 

povești 

citite sau 

ascultate, 

participă la 

discuții de 

grup pe 

subiecte 

familiare. 

Face 

comparații 

între obiecte 

familiare. 

-evaluare 

orală 

- exerciţii-

joc 

- jetoane cu 

imagini 

-fise de 

evaluare 

- evaluare 

scrisă 
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ilustrarea prin desen a unor 

fragmente de text, cu 

respectarea unor informaţii 

completarea unor enunţuri 

lacunare cu informaţii dintr-

un text audiat- cu ajutor 

 2.1. Formularea 

unor enunţuri 

proprii în situaţii 

concrete de 

comunicare 

 

 

 alcătuirea unor propoziţii 

prin care se formulează o 

solicitare, o întrebare, o 

mulţumire, o rugăminte, un 

îndemn, un salut etc. 

oferirea unor informaţii 

despre sine, despre familie, 

colegi, despre activităţile 

preferate etc., folosind 

enunţuri 

jocuri de rol 

reformularea unor propoziţii 

prin schimbarea intonaţiei 

sau a accentului, în funcţie de 

scopul comunicării 

transformarea/ completarea 

unor enunţuri după modele 

date 

formularea de enunţuri după 

ilustraţii sau folosind cuvinte 

date 

dramatizări ale unor 

fragmente din texte narative 

cunoscute  - cu ajutor 

recitarea unor poezii pe teme 

familiare 

combinarea unor propoziţii 

care au legătură între ele, 

pentru a explora formarea 

textului – cu ajutor 

povestirea unor vise, poveşti 

etc. 

  Își 

concentreaz

ă atenția pe 

subiectul 

discuției și 

menținerea 

unei 

conversații 

pe teme de 

interes. 

Formulează 

întrebări în 

vederea 

obținerii 

unor 

informații. 

Participă la 

jocuri de 

rol. 

-evaluare 

orală 

- exerciţii- 

joc 

- aprecieri 

verbale 

- joc de rol 

 

 

 

  

3.1. Citirea unor 
mesaje scrise, 

întâlnite în 

mediul cunoscut 

 

 citirea în forme variate a 

enunţurilor şi textelor scurte ( 
citire cu voce tare/ în şoaptă/ 

în gând; citire în lanţ, pe 

roluri, citire ştafetă etc.) 

citirea unor mesaje din 

mediul cunoscut: reclame, 

afişe, anunţuri, enunţuri, 

texte scurte etc. 

citirea în ritm propriu a unui 

text scurt, cu adaptarea 

intonaţiei impusă de semnele 

de punctuaţie – cu ajutor  

 Converseaz

ă în grup pe 
baza unui 

text audiat 

sau a unei 

imagini. 

Formulează 

ipoteze 

privind 

posibilitățile 

de 

continuare 

ale unei 

 

-jocuri 
didactice 

-jocuri de rol 

- aprecieri 

verbale 

- evaluare 

orală 
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citirea selectivă în funcţie de 

anumite repere (alineatul, 

linia de dialog) sau 

respectând un detaliu/ o idee 

din text (joc: „Găseşte şi 

citeşte”) 

identificarea alineatelor, 

paragrafelor, titlului şi 

autorului unui text 

exerciţii de utilizare a 

cuprinsului unei cărţi 

citirea unor cărţi, poveşti, 

poezii, reviste, articole din 

reviste electronice, 

enciclopedii etc. Din 

iniţiativa copilului 

căutarea unei anumite cărţi 

la colţul de lectură sau la 

bibliotecă 

jocuri de tip „Loto”, 

„Domino”, „Bingo”, cu 

imagini, cuvinte sau 

simboluri 

întâmplări 

făcând apel 

la 

spontaneitat

e și 

creativitate. 

Citește cu 

voce tare 

texte scurte, 

identifică 

aliniate,titlu

l si autorul 

unui text. 

 

Recomandări particulare:  

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program. Mama va ține legătura cu 

specialiștii care lucrează cu copilul și îi va informa despre schimbările de rutină, dacă acestea 

apar, pentru armonizarea demersului didactic, în sensul eliminării stresului determinat de aceste 

schimbări asupra copilului. 

 

Bibliografie: 

Programa şcolară adaptată după programa pentru disciplina  COMUNICARE ÎN LIMBA 

ROMÂNĂ  Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a   

Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013. 
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3.34. Strategii educaționale pentru integrarea copiilor cu CES 

 

Învățător Munteanu Dorina, 

Școala Gimnazială „Anton Pann” Brăila, jud. Brăila 

 

În context școlar, integrarea reprezintă procesul de educare a tuturor copiilor în același 

spațiu și în aceleași condiții, având drept scop participarea deplină la activitățile școlare și 

extrașcolare. Pe lângă copiii cu dizabilități, cerințe speciale, au mai fost identificate și alte 

categorii de copii: cu dificultăți de învățare, cu tulburări emoționale/comportamentale, proveniți 

din medii socio-economice, culturale, etnice defavorizate. 

Astfel, incluziunea încurajează extinderea misiunii și rolului școlii, prin transformarea 

acesteia și adaptarea ofertei educaționale, astfel încât să poată satisface cerințele educaționale 

ale unei mari diversități de copii, fiecare având particularități de învățare și de dezvoltare 

proprii, pe care școala nu le poate ignora.  

Lucrez de aproape 30 de ani într-o școală de cartier în care învață copii majoritar de etnie 

rromă, copii care provin din medii socio-economice dezavantajate, cu familii cu un grad de 

cultură scăzut, cu condiții de trai precare, pentru care misiunea cadrelor didactice și a școlii este 

deosebit de dificilă. Pe lângă acești copii, în fiecare clasă avem copii cu dizabilități fizice, cu 

certificate CES, cu ADHD, precum și copii cu învățământ la domiciliu.  

În această situație, am căutat să aplic la clasă strategii, metode care să mă ajute să obțin 

cele mai bune rezultate în integrarea acestor copii în școală. Astfel, am considerat că trebuie să 

pornesc de la următoarele aspecte:        

-  Elevii trebuie să înțeleagă mai bine dificultățile cu care se confruntă colegii lor;  

- Să recunoască și să combată actele de discriminare împotriva acestor colegi cu 

probleme; 

-  Să colaboreze și să se implice activ în activitățile de învățare alături de colegii lor; 

-  Să înțeleagă și să facă față în mod adecvat situațiilor în care elevii cu probleme încalcă 

regulile clasei sau afectează negativ activitățile de învățare ale clasei;  

De asemenea, un cadru didactic care predă la o clasă în care învață și copii cu CES, trebuie 

să fie capabil: 

- Să aibă o abordare individualizată în urmărirea obiectivelor și să utilizeze metode 

didactice adecvate; 
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- Să urmărească dezvoltarea unor abilități și eliminarea unor comportamente 

problematice, să cultive plăcerea de a învăța; 

-  Să încurajeze și să recunoască fiecare realizare a elevilor cu CES, valorizând fiecare 

contribuție la lecție a acestora; 

-  Să trateze cu empatie situațiile de neînțelegere sau greșelile pe care elevii cu dificultăți 

de învățare le fac în timpul activităților;  

-  Să identifice și să dezbată cazurile în care intervențiile care urmăresc nevoile acestor 

elevi, în special cei cu ADHD sau alte dizabilități pot să afecteze negativ situația celorlalți elevi 

din clasă; 

Am considerat că un lucru foarte important pentru integrarea copiilor cu CES este 

asigurarea unui mediu suportiv și primitor: bănci așezate în semicerc pentru a susține mai mult 

cooperarea precum și deplasarea copiilor cu dizabilități, așezarea în bănci a unui elev cu CES 

și fără, sau elev de etnie rromă cu majoritar, pentru a se putea forma relații semnificative, pentru 

a se cunoaște mai bine.  

Împreună cu elevii am stabilit un set de reguli simple, clare, pe care să le respecte toți și 

am explicat motivele alegerii acestora; se vor evita formulările negative, se vor marca pozitiv 

progresele celor care au încălcat aceste reguli în trecut. Pentru cei care au înregistrat progrese 

în comportament și învățătură se pot da mici recompense. 

Voi prezenta în continuare și câteva jocuri pe care le-am folosit la ore pentru 

intercunoaștere, înțelegerea și combaterea stereotipurilor sociale. Aceste jocuri permit elevilor 

să constate efectul stereotipurilor asupra persoanelor din jur. 

1. „Toți suntem la fel, toți suntem diferiți!” 

Se va prezenta elevilor o poveste adecvată pentru acest joc(eu am citit povestea: 

„Povestea degețelului mare și trist”-adaptare după o poveste nemțească),apoi li se va cere 

elevilor să facă ceva folosind degetul mare: să-și desfacă fermoarul, să se lege la șireturi. Se 

vor pune întrebări de control: De ce nu mai vor degetele să se joace cu degetul mare? (pentru 

că e gras, umflat și scund); Cum te-ai simțit când degetul mare a început să plângă? De ce? Ce 

crezi despre celelalte degete?;Ce crezi că vrea să ne transmită această poveste? Elevii vor realiza 

apoi lanțuri de omuleți din hârtie pe care îi vor colora. Acestea sunt așezate pe tablă și elevii 

sunt puși să observe și să scoată în evidență faptul că toți sunt copii dar fiecare este diferit de 

celălalt. 

2. „Pălării cu etichetă” 

Un grup de copii va primi câte o pălărie pe care are o etichetă cu o poreclă (Măscăriciul 

clasei, Leader-mă urmezi, Dolofanul, etc).Cei din jur se comportă cu fiecare purtător de pălărie 
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imitând conform etichetei. La final purtătorii pălăriilor sunt solicitați să ghicească, în funcție de 

comportamentul celor din jur, care le este eticheta și să spună cum s-au simțit, cum s-au 

comportat ceilalți cu ei, în ce fel are de pierdut cel care se folosește de stereotipuri. 

3. „Cadoul” 

Se vor împacheta câteva obiecte interesante în ziar și câteva obiecte comune în hârtie de 

împachetat. Cadourile se vor distribui prin clasă copiilor și vor fi întrebați care cred ei că este 

pachetul care conține cel mai scump cadou. Vor deschide pe rând și în raport cu răspunsurile 

se va constata că nu poți judeca interiorul luîndu-te după aspectul exterior. 

4. „Pe locuri, fiți gata, start!” 

Jocul se poate desfășura la ora de educație fizică, elevii fiind aliniați în spatele unei linii 

de start, cu spatele. Se va fixa și linia de final, apoi se dă semnalul sonor. Imediat ce primul 

elev va atinge linia de sosire, se va fluiera, iar elevii vor rămâne în pozițiile în care au ajuns. 

Profesorul le cere să constate, fiecare, de unde au pornit și în ce punct au ajuns, apoi le cere să 

meargă la pas până la atingerea liniei de final. Când toți elevii au ajuns, profesorul va sublinia 

semnificația jocului: „Toți elevii ați pornit din același punct, la auzul fluierului și ați ajuns cu 

toții în același punct, dar fiecare în ritmul propriu. E bine să facem acest lucru și în privința 

învățăturii, să nu râdem sau să-i judecăm pe cei care au un ritm mai lent.”  

Un rol deosebit de important în integrarea copiilor cu CES îl au activitățile 

extracurriculare prin intermediul cărora elevii cooperează, muncesc împreună pentru realizarea 

unui scop comun, se acceptă și se ajută între ei. Principala finalitate a activităților extrașcolare 

este stimularea afectivității copilului, a competenței de comunicare. 

În școala noastră se pune un mare accent pe astfel de activități, deoarece s-a observat că 

elevii participă cu interes, vin cu plăcere la școală și sunt foarte implicați. Împreună cu elevii 

mei, am desfășurat o serie de activități pe tema respectului, a toleranței, a drepturilor copilului, 

a diversității.  

Deci, este foarte important să transmitem copiilor valoarea cooperării și a acceptării 

faptului că sunt diferiți. 
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3.35. Integrarea şcolară a elevilor cu cerinţe educative speciale – o 

provocare pentru cadrele didactice 

 

Profesor Anuța Mirela, 

Profesor Apostol Elena Mădălina, 

Profesor Manea Eleonora, 

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud, jud. Constanța 

 

Elevul cu cerințe educative speciale poate fi definit drept elevul cu orice deficiență fizică, 

senzorială, intelectuală, comportamentală, cu tulburări sau dificultăți de învățare, sau cu 

performanțe școlare slabe, în condițiile unui potențial intelectual normal. În cazul elevilor cu 

dificultăți de învățare se constată întârzieri semnificative față de nivelul obișnuit al achizițiilor 

școlare, în raport cu programa școlară și față de nivelul de referință reprezentat de majoritatea 

colegilor. 

Sistemul de învățământ românesc a cunoscut la începutul mileniului III o nouă provocare 

și anume, transformarea școlilor din cadrul învățământului de masă, în școli incluzive. Scopul 

acestora fiind de a integra în cadrul învățământului de masă și pe elevii cu cerințe educative 

speciale. Aceste cerințe reprezintă necesități educaționale suplimentare în raport cu obiectivele 

generale ale educației, particularizate în funcție de anumite tipuri de deficiențe și dizabilități.  

Putem identifica următoarele situații distincte, în ceea ce privește elevii cu cerințe 

educative speciale: a) elevi cu dificultăți de învățare care, deși nu au o deficiență, nu rezolvă 

unele sau toate sarcinile învățării școlare, ei nu au nevoi speciale semnificative, dar necesită 

anumite cerințe educative speciale; b) elevii cu dificultăți comportamentale, care sunt afectați 

de tulburări de comportament, în unele cazuri asociate cu deficiență psihosocială și/sau 

deficiență mintală ușoară; c) elevi cu tulburări de comportament asociate cu deficiența care 

prezintă: absența, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcții (anatomice, fiziologice, 

psihice), având drept consecință împiedicarea participării normale la activitatea în societate. 

Luând în considerare toate aceste situații, cadrul didactic dintr-o unitate de învățământ de 

masă are obligația de a înțelege situația acestor elevi, dar cea mai grea provocare rămâne aceea 

de a realiza integrarea lor în cadrul colectivului clasei, alături de determinarea participării 

acestora la procesul instructiv-educativ. Succesul integrării depinde de colaboarea cadrelor 

didactice cu psihologul, profesorul de sprijin/itinerant, și în mod deosebit cu familiile acestor 

elevi. 
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Trecerea de la nivelul secundar inferior (clasele gimnaziale V-VIII) la nivelul secundar 

superior (liceu, școală profesională) este un punct de răscruce pentru evoluția elevului cu cerințe 

educative speciale. În această situație s-au identificat o serie de probleme, între care amintim: 

în lipsa unui serviciu de asistență, consiliere psihologică și orientare profesională în școală, 

alături de lipsa pregătirii de specialitate a cadrelor didactice, profesorii diriginți rămân singurii 

care încearcă să rezolve astfel de cazuri; prezența unui asistent la orele de curs poate fi un 

element de inhibiție pentru elevul cu cerințe speciale, făcându-l să aibă rețineri în participarea 

activă la ore, dacă lecțiile nu sunt organizate astfel încât fiecare elev să se simtă parte a grupului 

clasei;  unele cadre didactice manifestă reticență la includerea elevilor cu dizabilități în școlile 

de masă; necesitatea educării cadrelor didactice, pentru a avea o atitudine echitabilă, 

nediscriminatorie, alături de disponibilitate și toleranță, față de persoanele cu dizabilități, cărora 

să li se alăture părinții și întreaga comunitate. 

Activitatea didactică desfășurată de profesori cu elevii cu cerințe educative speciale 

(CES) determină sarcini delicate și dificile pentru aceștia, rezolvarea lor presupune informare, 

formare și devotament. Astfel, profesorii care întâlnesc la începutul nivelului de învățământ 

liceal elevi cu CES trebuie să cunoască următoarele aspecte legate de evoluția adolescenților: 

1. imaginea de sine a elevilor cu dizabilități determină probleme de adaptare și integrare în 

mediul social, sentimente de inferioritate, atitudini de evitare, tulburări de comportament, 

nervozitate exagerată, anxietate, invidie; 2. diferențele sociale și culturale, un alt stil de predare 

și o altă mentalitate, axată pe materia predată și mai puțin pe sprijinirea individuală a elevilor, 

îi pot marca mai ales pe elevii veniți de la școli mai mici sau din mediul rural; 3. au nevoie de 

încurajare permanentă, de laude, de stimulări și aprecieri pozitive; 4. dacă nu pot beneficia de 

programe consistente de sprijin, ei vor pierde în competiția cu ceilalți colegi. 

Unitatea de învățământ în care ne desfășurăm activitatea a cunoscut astfel de cazuri, și 

trebuie să recunoaștem, majoritatea cadrelor didactice au fost surprinse nepregătite pentru a 

face față acestei provocări. Fiecare cadru didactic a căutat diferite surse de informare sau a 

solicitat consiliere din partea psihologilor școlari sau a profesorilor itineranți care au venit în 

unitatea școlară. Pentru o mai bună cunoaștere a particularităților elevilor cu CES colaborarea 

cu familiile acestora a fost absolut necesară. Și totuși, adevărata provocare a avut loc în sala de 

clasă unde colectivului de elevi le-a fost prezentată situația colegului/colegei cu CES. Deoarece 

noi oamenii sunt diferiți, indiferent de vârstă, reacționăm diferit, și în aceste situații am 

identificat în mimica elevilor: compasiune, înțelegere, empatie, dar și respingere, indiferență, 

etc.  
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Cunoscând aceste lucruri, la disciplina Istorie am urmărit atigerea următoarei competențe 

generale: utilizarea surselor istorice a metodelor și tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea 

de probleme, insistând pe înțelegerea mesajului surselor istorice, arheologice, scrise, vizuale și 

de istorie locală. Această competență specifică disciplinei Istorie se exersează pe tot parcursul 

studierii disciplinei la nivelul liceal. De aceea, este foarte important ca sursele pe care profesorul 

le aduce în față elevilor să fie relevante nu numai din perspectiva evenimentului la care fac 

referire, ci mai ales să permită elevilor familiarizarea cu cât mai multe tipuri de surse istorice. 

Primul pas l-a reprezentat familiarizarea elevilor cu elementele specifice surselor istorice 

și înțelegerea lor, după cum urmează: a) să identifice acțiunea și personalitatea la care se referă 

sursa, să scrie pe o coloană argumentele cu care autorul își susține ideea; b) evaluarea 

prezentării autorului (cum își susține acesta afirmațiile); c) cine a scris documentul? ; d) este un 

document care prezintă doar fapte?; e) este autorul obiectiv sau subiectiv?;  f) autorul pare să 

cunoască îndeaproape faptele relatate?; g) autorul prezintă și propriile concluzii?; h) cum este 

relatarea autorului organizată: cronologică, comparativă, ca o definiție, cauză – efect, problemă 

– soluție?, etc. 

Pentru înțelegerea mesajului acestor tipuri de surse istorice putem folosi metoda turul 

galeriei: se formează grupuri de câte patru elevi; fiecare grupă primește câte o sursă istorică la 

care este asociată o sarcină de lucru; produsele activității grupelor (desene, colaje, postere) pot 

fi realizate în clasă sau ca temă de evaluare pentru unitatea de învățare iar apoi sunt expuse pe 

pereții clasei, care devine astfel o galerie expozițională; la semnalul dat de profesor, grupurile 

de elevi trec pe la fiecare exponat pentru a examina soluțiile, le înscriu pe poster într-un loc 

stabilit anterior; la finalul turului galeriei, grupurile revin la locul inițial și citesc comentariile, 

observațiile de pe lucrarea lor, reexaminându-și produsul. Elevul cu CES va face parte dintr-o 

grupă de colegi care empatizează cu situația sa, îl sprijină și încurajează. În cadrul acestei grupe 

el va rezolva sarcinile simple (numele autorului, evenimentul istoric descris, identificarea 

părerii autorului în termeni de pozitiv sau negativ), celelalte sarcini mai dificile vor fi rezolvate 

de colegii de grupă, care vor evidenția importanța primelor răspunsuri date de colegul cu CES. 

De asemenea, dacă elevul cu CES are înclinație spre desen, poate realiza desenul grupei cu 

ajutorul indicațiilor colegilor de grupă. La realizarea turului galeriei, părerea elevului cu CES 

va fi ascultată (chiar dacă poate nu reflectă subiectul), doar astfel, se va simții valorizat și 

apreciat, va deveni o parte integrantă a clasei din care face parte. 

Educaţia religioasă pentru elevii cu CES ȋncearcă să urmărească structurarea unor 

conţinuturi teologice simple. Religia ȋn şcoală ȋşi propune să transmită deprinderi religioase şi 

modalităţi de comportament morale. Elevilor cu CES şi ȋn general tuturor elevilor trebuie să le 
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transmitem mijloacele necesare de a ȋnţelege şi de a pune ȋn aplicare cunoştinţele prezentate. 

De aceea, orele de religie nu trebuie să se reducă doar la un simplu expozeu speculativ, ci ȋi va 

determina pe elevi la perspectiva unor trăiri, sentimete, conduite superioare. 

În general, profesorul de religie trebuie să fie deschis şi receptiv la mai multe surse şi 

incitări valorice. Prezentarea religiei şi a educaţiei religioase se poate realiza prin intermediul 

conţinuturilor livrate. Au putut fi identificate trei formule de organizare a curriculum-ului: 

curriculum monoconfesional, curriculum interconfesional şi curriculum laicizat. 

Curriculum confesional - printre avantajele acestuia remarcam: ajută la o ȋnţelegere a 

credinţei de bază, clasele sunt organizate pe confesiuni şi sunt eliminate punctele de vedere 

divergente. Ca şi dezavantaje: duce la separarea elevilor pe criterii confesionale, elevii sunt 

lipsiţi de cunoaşterea altor puncte de vedere religioase, poate să ducă la o desconsiderare şi lipsă 

de acceptare a celorlalţi de alte confesiuni. 

Curriculum interconfesional - avantajele acestuia sunt: duce la adunarea tuturor elevilor 

la un loc ȋn clasă indiferent de confesiuni permiţând relaţionarea şi ȋmbunătăţirea dialogului 

religios, facilitează respectarea principiului interdisciplinarităţii ȋn ȋnvăţământ şi sunt realizate 

conexiuni spirituale benefice pentru toţi elevii. Dezavantajele identificate pentru acest tip de 

curriculum remarcăm: este redusă cunoaşterea ȋn profunzime a specificităţii confesionale. 

Curriculum laicizat prezintă următoarele avantaje: se aliniază la caracterul laic al şcolii 

contemporane, elimină sau preîntâmpină tensiunile confesionale la nivelul procesului 

educaţional  şi ajută la o conexiune mai clară cu disciplinele clasice pe dimensiunea culturală a 

acestora. Dezavantajele modelului laicizat poate duce la pierderea referinţelor religioase ale 

tinerilor, reduce dimensiunea formativă a educaţiei religioase, poate căpăta un caracter 

contradictoriu, prin alunecarea spre materialism şi ateism. Introducerea religiei printre 

disciplinele şcolare de studiu a generat pentru elevii cu cerinţe speciale o empatie şi o capacitate 

de ȋnţelegere a acestora prin valorile morale care le poate transmite disciplina. Însă nu numai 

profesorul de religie este chemat pentru îndeplinirea acestei sarcini, ci şi ceilalţi profesori. 

Școala românească caută soluții pentru integrarea copiilor cu CES și în ceea ce privește  

limbile străine. Aceste eforturi sunt susținute atât prin formarea cadrelor didactice, astfel încât 

acestea să poată lucra cât mai eficient cu copii cu deficiențe cât și prin elaborarea unor 

documente  care să evidențieze în mod clar ceea ce poate să învețe elevul cu CES, care sunt 

nevoile acestuia, ce metode didactice trebuie utilizate de către profesor, ce materiale trebuie 

folosite și mai ales cum poate fi evaluat acest elev. 

Profesorul de limbă modernă este pus în fața unei provocări, poate mai mult decât orice 

alt cadru didactic. Întrebarea cea mai importantă este “Ce poate asimila elevul cu CES într-o 
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limbă străină, dacă pentru acesta a asimila în limba maternă este o dificultate majoră?” 

Profesorii au în vedere un demers didactic diferențiat pe tipul de deficiență avut de copilul în 

cauză, care urmărește pașii incluși în Planul Educațional de Intervenție. Profesorul de limbi 

moderne va porni în elaborarea Planului educațional de intervenție, mai întâi prin analiza 

concluziilor comisiei de specialiști care au stabilit diagnosticul elevului cu CES. Astfel, se 

cunoaște domeniul în care se manifestă dizabilitatea copilului. Totodată este foarte important 

și primul contact cu o limbă străină al copilului cu CES, acesta constând în teste inițiale, 

verificări orale, etc.  Având anumite informații, profesorul știe de la bun început CE trebuie 

predat copiluilui, CUM și CÂND trebuie introduse cunoștințe particulare, elemente de 

înțelegere cât și activități diferențiate pentru toti elevii, toate acestea bazâdu-se pe o programă 

diferențiată. 

În cadrul orelor de limbă engleză, cele mai eficiente s-au dovedit a fi metodele 

participative care conduc atât la asimilarea de cunoștințe cât și la integrarea elevilor în clasă. 

Exerciții de tipul „Clap your hands!”, „Stamp your feet!”, „Close/Open the door!” fiind foarte 

eficiente în reținerea unor acțiuni simple de către copii. Activitățile desfășurate în perechi sau 

în grupe au un rol foarte important în integrarea copiilor cu CES. Elevului cu CES i se atribuie 

unui rol cât mai simplu, cum ar fi „responsabilul cu timpul” sau „responsabilul de partea 

grafică”. Aceste activități pot fi de succes doar dacă întregul colectiv  acceptă și integrează 

copilul cu CES. De multe ori acest lucru este greu de realizat datorită prejudecăților pe care 

elevii le au din mediul familial. Profesorul de limbi străine trebuie să aibă multă imaginație 

pentru a activa copilul cu CES și pentru a convinge clasa să interacționeze. La clasele mici, 

jocurile  sunt probabil cele mai eficiente, la clasele mari, activitățile de menținere a atenției sunt 

cele mai importante. Un exemplu de joc care ar putea fi eficient ar fi „Chain story”, unde 

informația de la care se pornește este o propoziție simplă în limba engleză, pe care fiecare elev  

o va transmite mai departe către colegi. 

La orele de limbi moderne este foarte important ca profesorul să facă apel la stimulenți 

de ordin vizual, tactil, auditiv. La clasele mici este esențial ca de exemplu la predarea pluralului 

substantivelor să se facă apel la realitatea înconjurătoare. Elevii cu CES pot înțelege diferența 

dintre „a cloud-clouds”, dacă în predare profesorul se sprijină de desene, planșe, imagini 

proiectate cu ajutorul videoproiectorului. 
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3.36. Curriculum adaptat - fragment 

 

Profesor învățământ primar Todoran Maria, 

Școala Gimnazială Certeju de Sus, jud. Hunedoara 

 

Numele și prenumele beneficiarului.....S.M.A. 

Clasa A IV-A 

An școlar 2019-2020 

Disciplina istorie 

Rezultatele evaluarii inițiale – nu s-a dat evaluare inițială, deoarece este primul an de 

studiu; 

Priorități pentru perioada:                              

 Să citească un text istoric și să înțeleagă conținutul citit; 

 Să înțeleagă termenii istorici învățați în lecțiile de istorie; 

 

Obiective  Conținuturi Metode și 

mijloace 

didactice 

Perioada 

de 

intervenție 

Metode și 

instrumente 

de evaluare 

Rezultate 

-Să 

ordoneze 

cronologic 

evenimente 

din viața de 

familie; 

-Să utilizeze 

corect 

termenii 

istorici 

învățați 

-Să exprime 

idei 

referitoare 

la 

evenimentel

e 

semnificativ

e din istoria 

personală, 

locală, 

națională; 

-Să 

identifice 

Timpul și 

spațiul istoric 

Sursele 

istorice 

Familia mea 

Viața și 

comunitatea 

locală și 

națională 

  

Copilăria de 

ieri și de azi 

Popoare de 

ieri și de azi 

Cunoașterea 

lumii prin 

călători 

Dacii și 

romanii 

Figuri 

legendare din 

trecutul 

Țărilor 

Române 

Lectura 

explicativă 

Explicația  

Hărți istorice 

Exercițiul  

Fișe de lucru 

Manuale 

digitale 

Expunerea 

Portofoliul 

Jocul de rol 

Documentarea 

Manuale 

digitale 

Exercițiul 

Lectura cu 

creionul în 

mână 

Munca 

individuală, 

în perechi, în 

echipă 

observația 

proiectul 

Septembrie-

noiembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie-

decembrie 

Portofoliul 

Proiectul 

Test scris 

Evaluare orală 

 

 

 

 

Portofoliul 

Proiectul 

Test scris 

Evaluare orală 

Bune  



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 601  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

surse 

istorice; 

-Să 

realizeze 

asemănări și 

deosebiri 

între ea și 

ceilalți, sau 

alte 

persoane/gr

upuri; 

 

 

Voievozi și 

domnitori 

români 

jocuri 

hărți 

portofoliul 

 

-Să 

localizeze 

în spațiu 

evenimente 

istorice; 

-Să 

determine 

semnificația 

unor 

evenimente 

din trecut și 

prezent; 

-Să 

manifeste o 

atitudine 

deschisă în 

cazul unor 

situații care 

presupun 

comunicare

a; 

 

Transilvania 

–spațiu 

multietnic 

 

Personalități 

ale 

minorităților 

Expunerea 

Portofoliul 

Jocul de rol 

Documentarea 

Manuale 

digitale 

Exercițiul 

Lectura cu 

creionul în 

mână 

Munca 

individuală, 

în perechi, în 

echipă 

observația 

proiectul 

jocuri 

hărți 

portofoliul 

 Portofoliul 

Proiectul 

Test scris 

Evaluare orală 

 

 

DATELE EVALUĂRII PERIODICE: 

OBIECTIVE REALIZATE:  

- cunoaște sursele istorice; 

- utilizează o parte din termenii istorici învățați; 

- exprimă idei cu privire la istoria personală a familiei sale; 

 

DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE:  

- pronunție greoaie, deficitară; 

- neînțelegerea unor termeni istorici; 
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METODE CU IMPACT RIDICAT: 

POZITIV: filmulețe, jocuri de rol, expoziție de surse,  

NEGATIV: - 

 

REVIZUIREA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE (in functie de rezultatele 

evaluărilor periodice) 

RECOMANDĂRI PARTICULARE: 

 Implicarea părinților în realizarea sarcinilor de învățare; 

 Continuarea ședințelor de logopedie. 
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3.37. Plan de intervenţie individualizat 

 

Profesor învățământ primar Stoica Ancuța-Paula, 

Profesor învățământ primar Florea Alina-Natalia, 

Școala Gimnazială ,,Elena Doamna” Tulcea, jud. Tulcea 

 

NUMELE ELEVULUI: S.E. 

DATA NAŞTERII: 12.04.2007  

VÂRSTA: 12 ani       

PSIHODIAGNOSTIC: deficienţă psihică, gradul mediu 

STAREA DE SĂNĂTATE: bună 

RECOMANDAREA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI: 

curriculum pentru învăţământ public adaptat 

ŞCOALA:  Şcoala Gimnazială ,,Elena Doamna”Tulcea 

ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Domeniul cognitiv, Domeniul socio-afectiv 

SPECIALIŞTI CARE INTERVIN ÎN APLICAREA PLANULUI: 

 - prof. itinerant – Ene Dorina 

 - învăţător – Stoica Ancuța-Paula/ Florea Alina-Natalia 

Informaţii generale  

Elevul urmează în anul şcolar 2019-2020, cursurile şcolii de masă, la clasa a IV-a. În 

colectivul clasei s-a integrat destul de greu, fiind o fire retrasă, puţin comunicativă, suspicioasă. 

Se poate spune că intră în relaţie cu colegii, destul de timid însă.   Lucrează cu ajutorul unei 

persoane ceea ce i se cere, acceptă şi spijin nu doar din partea învăţătoarei, ci şi a colegilor. 

Progresele nu au fost spectaculoase, dar sunt evidente.     

Informaţii educaţionale 

Comportament cognitiv  

Nu are auz fonematic şi deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică. Aude sunetul 

iniţial în cuvinte des auzite. Formulează propoziţii cu dificultate, doar după modele sugerate. 

Exprimarea este nesigură, ca şi cum s-ar teme de propriile-i cuvinte. Nu povesteşte, nu 

comunică sentimente,  păreri,  capacitatea de reproducere a mesajelor orale este foarte redusă.  
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 Nu cunoaşte numeraţia 0-10. Mânuieşte obiectele pentru formarea unor mulţimi cu 

număr de elemente dat. Nu poate afla la solicitare situaţii concrete de lucru cu obiectele. Nu 

recunoaşte figuri geometrice.  

Se manifestă fără reţinere doar în familie, puţin agresiv. La şcoală este retras, foarte rar 

intră în relaţie cu alţi copii. Comunică la nivel minim când lucrează în grup şi de obicei 

desenează sau ascultă pe alţii. Este acceptat de colectivul clasei, însă copiii nu îl atrag în jocurile 

lor.  

Părinţii colaborează cu şcoala, se interesează de situaţia copilului, îi acordă sprijin 

susţinut, au grijă ca el să vină la şcoală, îi asigură mâncare şi îmbrăcăminte, rechizite, ghiozdan 

şi alte obiecte necesare.  

Obiective pe termen lung:  

Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor citite, 

cunoscute 

Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-10 fără şi cu suport concret  

Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale 

PERIOADA: 01.10.2019 – 15.05.2020 

 

Domeniul cognitiv  

Obiective 

pe termen 

scurt  

     

Conţinuturi 

Metode şi 

mijloace 

didactice 

de 

realizare 

Peri-

oada  

(Săpt) 

 Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor  

Metode 

şi 

instrume

nte de 

evaluare  

Obser-

vații 

Să 

identifice 

sunete în 

cadrul 

cuvântului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să citescă 

cuvinte din 

1-2 silabe  

 

 

 

Exerciţii şi 

jocuri de 

dezvoltare a 

auzului 

fonematic, de 

despărţire a 

cuvintelor în 

silabe 

Să „citească” 

imagini şi să 

depisteze 

sunetele 

iniţiale 

Să identifice 

litere într-o 

ordine 

aleatorie  

  

Metoda 

analitico-

sintetică 

fonetică 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţi

a 

 Povestirea 

Exerciţiul 

 

 

Metoda 

analitico-

  

I-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-XII 

 

 

 

 

 

XIII-

XVII 

Identifică şi 

recunoaşte 

literele  

Depistează 

sunetele 

iniţiale  

 

Recunoaşte 

sunetele într-o 

silabă 

 

 

Citeşte silabe 

din 2 litere  

Identifică cu 

sprijin literele/ 

sunetele dintr-

un cuvânt  

Evaluare

a orală va 

alterna cu 

cea 

scrisă,  

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

stimulati

ve  

 

 

 

Evaluare 

cu mai 
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Să 

formuleze 

propoziţii 

simple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să scrie 

corect după 

dictare 

literele 

alfabetului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să recunoască 

sunetele  

(literele) dintr-

un cuvânt şi 

să-l citescă 

Să denumescă 

obiectele din 

imagini 

Să citescă 

propoziţii 

simple  

Să recunoască 

o propoziţie 

într-un text dat  

Exerciţii de 

înţelegere a 

sensului 

propoziţiei ( 

prin întrebări 

ajutătoare) 

Să răspundă 

corect în 

propoziţii 

Să exprime în 

cuvinte proprii 

păreri despre 

lucruri, fapte 

cunoscute  

Exerciţii de 

scriere  

(transcriere, 

copiere) a 

literelor şi 

grupurilor  

Exerciţii de 

completare a 

unor silabe cu 

litere, 

 

Exerciţii de 
scriere a unor 

cuvinte din 2-3 

silabe, 

utilizând în 

mod 

preponderent 

metoda 

analitico-

fonetică 

sintetică 

fonetică 

 

Conversaţi

a 

 Povestirea 

Exerciţiul 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

Conversaţi

a 

 Povestirea 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Metoda 

analitico-

sintetică 

fonetică 

 

Conversaţi

a 

 Povestirea 

Exerciţiul 

Exemplul  

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII-

XXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII-

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

I-X 

 

 

 

 

 

 

 

Formulează, 

oral,  

propoziţii cu 

sens  

Răspunde în 

propoziţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrie după 

dictare literele 

cu sprijin 

Completează 

cuvinte cu 

litere, silabe şi 

propoziţia cu 

un cuvânt 

Transcrie  

Scrie 

propoziţii 

simple cu 

spijin 

Scrie propriul 

nume  

( nume de 

familie, 

prenume, 

clasa) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Citeşte 

numerele 

Numără 

crescător  

Compară şi 

numeşte 

vecinii 

multe 

reveniri 

şi cu 

reactualiz

area 

legăturii 

între grup 

şi sunet  

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii 

de scriere 

după 

dictare, 

copieri şi 

transcrier

i 

Probe 

scrise  

 

Aprecieri 

stimulati

ve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Evaluări 

orale, 

alternate 

cu cele 

scrise  
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Să scrie 

numere în 

concentrul 

 0-10 

 

 

 

 

 

 

 

Să 

efectueze 

operaţii 0-

10  
 

 

 

 

 

 

Să 

recunoască 

unităţi de 

măsură 

 

Exerciţii de 

transcriere a 

cuvintelor  

Exerciţii de 

scriere a 

denumirii unor 

obiecte 

familiare 

Exerciţii de 

scriere a 

cuvintelor pe 

silabe 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţii de 

citire a 

cuvintelor/ 

propoziţiilor 

scrise de elevă 

pentru 

formarea 

deprinderilor 

de 

autocorectare 

 

Să scrie corect, 

ordonat şi cât 

mai îngrijit 

Să aşeze corect 

în pagina 

caietului  

Să recunoască 

sistemul 

poziţional de 

scriere a 
numerelor 0-

10 

Să numere în 

ordine 

crescătoare  

Să recunoască 

locul unui 

număr într-un 

şir (vecinii) 

Să compare 

numere vecine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmiz

area 

Exerciţiul 

Conversaţi

a 

Jocul 

didactic 

Lucrul 

concret cu 

obiectele  

Exerciţiul 

Conversaţi

a 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Problemati

zarea  

Algoritmiz

area 

Exerciţiul 

Conversaţi

a 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X-XX 

 

 

 

 

 

 

XX-

XXIV  

 

 

 

 

 

 

 

XXV-

XXVII 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII
I-XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-XX 

Scrie numerele 

dictate 

 

 

 

Rezolvă 

operaţii cu 

sprijin  

 

 

Rezolvă cu 

sprijin o 

problemă 

practică  

 

Recunoaşte 

operaţia  

 

Denumeşte 

unităţile  

Enumeră zilele 

săptămânii, 

lunile anului 

(nu în ordine), 

anotimpuri, 

date  

 

Denumeşte şi 

desenează 

figuri 

geometrice  

Foloseşte 

noţiuni spaţio-

temporale 

( stânga, 

dreapta, faţă, 

etc) 

 

 

 
 

Denumeşte şi 

recunoaşte. Le 

desenează 

după model şi 

din imaginaţie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe 

scrise, 

fişe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe 

scrise, 

fişe de 

lucru 

Aprecieri 

stimulati

ve  
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Să 

recunoască 

figurile 

geometrice 

 

 

 

 

Să 

denumească 

părţile 

componente 

ale corpului 

omenesc, al 

unui animal, 

ale unei 

plante   

 

 

Să enunţe 

zilele 

săptămânii, 

lunile 

anului şi 

anotimpuril

e 

 

 

 

 

 

 

 
Să 

identifice 

efecte ale 

actvităţii 

omului 

asupra 

mediului 

Să scrie 

numere dictate  

 

 

Exerciţii de 

recunoaştere a 

semnelor +şi- 

Să efectueze 

calcule orale  

Să efectueze 

calcule în scris 

Exerciţii de 

citire a 

operaţiilor cu 

numere  

Să verbalizeze 

calculele 

Exerciţii de 

calcul în scris, 

scrierea 

rezultatelor 

parţiale  

 

Exerciţii de 

analiză a 

datelor 

problemei  

Exerciţii de 

verbalizare a 

enunţiului unei 

probleme  

 

Enumeră 

unităţile şi le 

recunoaşte 

utilitatea  

Scrie unităţile  

Exerciţii de 

învăţare a 

zilelor 
săptămânii 

Exerciţii de 

învăţare a 

denumirii 

lunilor anului,     

anotimpurilor, 

a datei  

 

Exerciţii de 

recunoaştere a 

pătratului, 

Lucrul 

concret cu 

obiectele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI-

XXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII

-XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enumeră 

anotimpurile, 

zilele 

săptămânii,  cu 

sprijin din 

partea 

învăţătorului  

 

 

 

 

 

 

 

Se îmbracă 

singură 

adecvat vremii 

Enumeră şi 

realizează 

activităti 

minime de 

menţinere a 

unui corp 

sănătos 

 

Probleme 

desenate  

Probe 

orale şi 

scrise, 

alternativ  

 

 

 

Evaluări 

orale  

Probe 

scrise 

formative  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluări 

orale şi 

 practice  
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dreptunghiului, 

cercului , 

triunghiului , a 

elementelor 

spaţio-

temporale  

 

Exerciţii de 

denumire a 

părţilor 

propriului 

corp, pe 

mulaje, ale 

unei plante sau 

animal  

Exerciţii de rec 

a acestora în 

desene sau 

imagini  

Exerciţii de 

desenare a 

acestora  

 

Exerciţii de 

enumerare a 

anotimpurilor  

Ex de 

identificare a 

anotimpurilor 

după 

caracteristici  

Exerciţii de 

enumerare a 

zilelor 

săptămânii, a 

lunilor anului 

 

Să stabilească 

îmbrăcămintea 

adecvată unui 
anotimp 

Să identifice 

condiţii de 

menţinere a 

unui corp 

sănătos  

Stabilirea unor 

reguli de 

conduită 

corectă asupra 

mediului  
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Revizuirea PIP în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice:  

- perioada 15.05.2020- 12.06.2020 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în PIP:  

Părinţii cărora le-a fost încredinţat în plasament colaborează cu şcoala, se interesează de 

situaţia copilului, îi acordă sprijin, au grijă ca el să vină la şcoală, îi asigură mâncare şi 

îmbrăcăminte, rechizite, ghiozdan. 

Activitatea desfăşurată la şcoală este susţinută acasă de părinţi. Elevul este sprijinit în 

rezolvarea temelor pentru acasă.  
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3.38. Modalități de integrare a copiilor cu CES în învățământul de masă 

 

Profesor învăţământ primar Marusac Livia, 

Şcoala Profesională „Gheorghe  Burac” Vlăsinești  

Structură Școala Primară nr. 3 Miron Costin, jud. Botoșani 

 

În ţara noastră, elevii cu cerinţe educative speciale au învăţat în şcoli speciale, cu cadre 

didactice pregătite pentru a lucra cu astfel de copii, dar în ultimii ani, s-a ajuns la concluzia că 

procedându-se astfel, aceşti elevi sunt oarecum excluşi din viaţa socială şi s-a decis integrarea 

lor în învățământul de masă. 

Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea 

integrării acestora în mediul şcolar. Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-

o persoană capabilă să-şi creeze propriile procese şi strategii de raţionament utile pentru 

rezolvarea problemelor reale şi apropiate. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual 

este aceea că vizează un grad mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să 

avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta 

este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de 

transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat.  

Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile 

individuale din perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru 

copiii cu dizabilităţi, cât şi pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi 

premize: 

 sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite;  

 aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe adaptate;  

 realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea obiectivelor 

educaţionale conform diferenţelor individuale;  

 diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate. 

Toţi elevii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere 

educaţională pentru că: au abilităţi diferite, au interese diferite, au experienţe anterioare de 

învăţare diferite, provin din medii sociale diferite, au diferite comportamente afective 

(timiditate, emotivitate), au potenţial individual de învăţare, învaţă în ritmuri diferite, au stiluri 

de învăţare diferite. 
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În proiectarea  și desfășurarea lecţiilor, cadrele didactice pot valorifica cele mai operante 

modalităţi de lucru, împletind strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne, utilizând 

diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor asigura autonomia 

personală și integrarea socio-profesională. 

Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care 

o are aplicarea metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea 

motivaţiei pentru ȋnvăţare , crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, 

facilitarea ȋnvăţării ȋn ritm propriu, ȋncurajarea cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor 

sarcini, ceea ce conduce la cunoașterea și acceptarea reciprocă, respectarea altor opinii, 

ȋnţelegerea realităţii..Printre acestea se numără: 

Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect. 

Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat : se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă 

anume și după aceea se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn timpul 

lecţiei, iar la finalul ei se verifică ce au aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor. 

Turul Galeriei : ȋn grupuri de trei sau patru  elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat 

un produs, care poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările celorlalte grupe, 

rotindu-se de la un produs la altul și se poate discuta pe marginea acestora. Astfel, prin 

feedbackul oferit de colegi se consolidează anumite cunoștinţe și se valorizează produsul 

obţinut ȋn grup. 

Activitatea dirijată de citire – gândire: presupune fragmentarea unui text astfel ȋncât 

elevii pot face predicţii despre ce se va ȋntâmpla ȋn fragmentul următor.  

Pentru elevii cu deficienţe mintale utilizarea povestirii ca metodă didactică trebuie să fie 

însoţită de suporturi ilustrativ - sugestive sau imagini filmate, deoarece se captează mai uşor 

atenţia şi este facilitată implicarea afectiv-motivaţională a elevilor în secvenţele lecţiei. 

Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizare ) pot fi aplicate cu succes atât în ceea 

ce priveşte conţinutul unor discipline cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la elevii cu 

deficienţe mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situaţii de viaţă simulate, 

trezesc motivaţia şi participarea activă, emoţională a elevilor, constituind şi un mijloc de 

socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. 

Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui 

fenomen sau proces. Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă 

aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de 

antrenare a deprinderilor. 
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În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă 

eficienţă învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit 

evaluarea frecventă a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume 

personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi 

ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, se învaţă unii pe alţii, realizează că au nevoie unii 

de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului. 

Educaţia integrată îi va permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să 

desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi, indispensabile pentru o viaţă cât mai 

apropiată de cea a valizilor, pentru o adecvată inserţie socială. 

Cu certitudine, elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de ajutor în vederea adaptării, 

integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi elevi – cu succese şi insuccese, cu realizări şi ratări dar şi 

cu rezultate încurajatoare. 

În calitate de profesor, am fost pusă în situaţia de a avea la clasă elevi cu cerinţe educative 

speciale şi în astfel de situaţii  am încercat să găsesc cele mai bune metode de predare-învăţare  

pentru a-i determina pe toţi participanţii la actul educaţional să se implice conştient în 

activităţile derulate. 

 

Bibliografie: 

Gherguţ, A.,  (2005). Sinteze de psihopedagogie specială, Editura Polirom 

Gherguț, A. Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii diferențiate și 

incluzive în educație, Editura Polirom, Iași  

Ionescu, M., (1998). Educaţia şi dinamica ei, Editura Tribuna învăţământului – Bucureşti 

Popovici, D. (1998). Învăţământul integrat sau incluziv, Editura Corint, Bucureşti. 
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3.39. Model orientativ de curriculum adaptat la domeniul dezvoltarea 

fizică, a sănătății și igienei personale, grupa mare 

 

Profesor pentru învățământ preșcolar Săbăduș Loredana Ioana, 

Grădinița cu program prelungit nr. 28 Oradea, jud. Bihor 

 

Nume şi prenume copil: B.L.M 

Diagnostice: Deficiență mintală ușoară (IQ=65) 

Tulburări din spectrul autist  

Agument: Preșcolarul B.L.M, frecventează cursurile grupei mari, evaluarea 

comportamentelor pe palierele principale de dezvoltare s-a realizat prin observarea acestora în 

diferite activități didactice, jocuri, rutine, fișe de evaluare înițială, grile de observare a copilului 

cu TSA, în concordanța cu diagnosticul medical principal,iar  rezultatele evaluării au indicat 

faptul că, preșcolarul atinge nivelul minim al competențelor/indicatorilor comportamentali 

specifici grupei mari,  prezentând dificultăţi pe palierul de comunicare, interrelaționare, 

capacitate motorie-imitație și managementul emoțiilor. Relațiile sociale sunt caracterizate de 

contact vizual deficitar, răspuns/reacție întârziată la nume si comenzi, deficit în interacțiune 

socială și comunicare, în inițierea/ susținerea unei conversații, preferă atât copiii cât și adulții, 

se conformează, în general, regulilor grupei, nufiind  prezente comportamente indezirabile 

grave care să afecteze actul educațional. 

Autonomie personala şi deprinderile de autoservire sunt  formate ( nu necesită sprijin în 

activitățile îmbrăcat/dezbrăcat, sprijin și indrumare la spălarea mâinilor, folosirea toaletei sau 

la masă). 

 

STRATEGII DIDACTICE ȘI DE EVALUARE ADAPTATE COPILULUI CU CES 

 crearea unui mediu pozitiv, confortabil, între copilul cu TSA şi colegii săi, prin educarea 

celor din urmă despre tulburarea copilului, astfel încât actul învăţării să se desfăşoare cu 

succes. 

 observarea copilului pe parcursul programului şcolar (cum se manifestă la activități, în 

pauze, pe coridor, alături de colegii de clasă, în situaţii nestructurate) pentru o 

monitorizare cât mai acurată. 

 discuții cu părinții/ echipa de intervenție- scopul de a afla  care sunt lucrurile care îi plac 

copilului (recompensele) sau lucrurile care nu îi plac( punctele forte, punctele slabe), 
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informații despre nivelul de dezvoltare/ progres al copilului pe ariile de dezvoltare: motor, 

limbaj, cogniţie, social, autoservire- în urma evaluării/ interventiei  membrilor echipei ( 

logoped, prof de sprijin). 

 implicarea în activități bazate pe metodele activ-participative- cooperare, muncă în 

echipă. 

 timp suplimentar de lucru, pauze frecvente, 

 material didactic adaptat și asezat strategic pentru a-l putea observa, material didactic 

concret, activitățile susținute de suport imagistic. 

 conversația, explicația, demonstrația, povestirea exercițiul, observarea, problematizarea, 

joc de mișcare, joc didactic, joc de mimă;  

 

Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei personale 

1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

 

Competenţa 

specifică 

Competenţe 

adaptate 

Activităţi de 

învăţare adaptate 

Conţinuturi 

adaptate 

1.1. Își coordonează 

mușchii în 

desfășurarea unor 

activități 

diversificate, 

specifice vârstei. 

 

1.1.Își coordonează 

mușchii în 

desfășurarea unor 

activități simple 

diversificate, cu 

ajutorul adultului- 

promptare fizică 

directă. 

Activități de 

coordonare a 

segmentelor 

importante ale 

corpului prin 

efectuarea jocurilor 

–exercițiu( urcare, 

coborâre scări, 

cățărare, prindere a 

mingii cu o mână 

sau ambele). 

Jocuri de mișcare 

adecvate temelor 

propuse: „Lupul și 

iezii”, "Prinde 

mingea!”, jocuri care 

presupun să 

răspundă motric la o 

comandă: „Faceți 

toți la fel ca mine!” 

 

1.2. Participă la 

activităţi fizice 

variate, adecvate 

nivelului lui de 

dezvoltare  

 

1.2. Participă la 

activităţi fizice, cu 

un nivel scăzut de 

dificultate, adecvate 

nivelului lui de 

dezvoltare , 

oferindu-i-se pauze 

frecvente și timp 

suplimentar pentru 

realizarea 

comportamentelor. 

Activități fizice 

distractive  de 

mișcare în diverse 

momente ale zilei și 

în timpul 

activităților.  

Activități și jocuri în 

curtea grădiniței la 

aparate. 

Jocuri care asociază 

mișcarea cu 

cântecul, ștafete, 

jocuri de imitație: 

„Dacă vesel se 

trăiește”, „Dansul 

onomatopeelor”, 

„Ștafeta 

campionilor”. 

1.3. Utilizează 

mâinile și degetele 

pentru realizarea de 

activităţi variate. 

1.3. Utilizează 

mâinile și degetele 

pentru realizarea de 

activităţi variate. 

Activități care 

presupun modelajul, 

dactilopictura, 

folosirea 

instrumentelor de 

Modelaj în funcție 

de temele propuse, 

rutina zilnică la 

folosirea tacâmurilor 
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scris, folosirea 

tacâmurilor la masă, 

activități de 

înșurubare, mozaic, 

lego, construcții, 

incastre. 

Manipularea unor 

obiecte mici, cu 

sprijin (mărgele, 

obiecte mici 

introduse prin găuri 

etc. 

la masă, jocuri de 

construcție, 

manipularea unor 

obiecte . 

Puzzle, incastre, 

lego, înșurubare, 

mozaic, construcții,  

etc 

 

2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

 

Competenţe 

adaptate 

Competenţa 

specifică 

Activităţi de 

învăţare adaptate 

Conţinuturi 

adaptate 

2.1. Utilizează 

simţurile (văzul, 

auzul, simţul tactil, 

mirosul etc.) în 

interacţiunea cu 

mediul apropiat. 

2.1. Utilizează 

simţurile (văzul, 

auzul, simţul tactil, 

mirosul etc.) în 

interacţiunea cu 

mediul apropiat cu 

implicarea adultului 

la nevoie. 

- activități-joc cu 

diferite obiecte/ 

jucării de texturi/ 

suprafete diferite 

–activități artistico-

plastice cu materiale 

diverse. 

 

-jocuri tip puzzle, 

leggo-cuburi și de 

înșirat 

-oferirea/ numirea de  

jucării și obiecte din 

materiale și texturi 

diferite 

-cărți senzoriale. 

2.2. Se orientează în 

spațiu pe baza 

simțurilor. 

2.2. Se orientează în 

spațiu pe baza 

simțurilor cu 

indicatii 

suplimentare 

(verbale si gestuale 

la nevoie). 

- exerciții-jocuri 

muzicale 

cu grad redus de 

dificultate: mișcări 

artistice împreună cu 

adultul (dansul pe 

muzică sau mișcări 

ritmice). 

-activități fizice care 

integrează mișcarea 

cu utilizarea 

simțurilor (jocul 

umbrelor, pictura cu 

picioarele, mișcări la 

auzul unor semnale 

etc.) 

2.3. Își coordonează 

mișcările în funcție 

de ritm, cadență, 

pauză, semnale 

sonore, melodii 

 

2.3. Își coordonează 

mișcările în funcție 

de ritm, cadență, 

pauză, semnale 

sonore, melodii in 

concordanta cu 
particularitatile 

diagnosticului. 

-modelarea  

mișcărilor prin  

activități de dans, 

bătut la tobă, cântat 

la pian. 

 

-spectacole, teatru, 

audiții muzicale/ 

literare: ”Mergem 

toți în pas vioi” (joc 

cu text și cânt) 

”Trenuleţul prin 
tunel” (joc 

distractiv), etc 

 

3. Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală 

Competenţe 

adaptate 

Competenţa 

specifică 

Activităţi de 

învăţare adaptate 

Conţinuturi 

adaptate 

3.1. Exersează, cu 

sprijin, respectarea 

unor principii de 

3.1. Exersează, cu 

sprijin, respectarea 

unor principii de 

-activități care 

presupun 

participarea la 

- jocuri de dezvoltare 

a aptitudinilor 

individuale 
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bază specifice unei 

alimentaţii sănătoase  

 

bază specifice unei 

alimentaţii sănătoase  

 

pregătirea unor 

gustări sănătoase. 

-exerciții-joc de 

observare/numire a  

unor calități ale 

alimentelor 

sănătoase, 

hrãnitoare, cu ajutor/ 

dirijare spre răspuns 

cu ajutorul unor 

întrebări simple. 

(deprinderi de igienă 

individuală şi 

colectivă, deprinderi 

de ordine şi 

disciplină, deprinderi 

de autoservire, 

deprinderi de 

comunicare și 

cooperare, 

deprinderi de lucru 

independent etc.) 

3.2. Manifestă 

deprinderi de 

păstrare a igienei 

personale.  

 

3.2. Manifestă 

deprinderi de 

păstrare a igienei 

personale prin 

repetarea periodica a 

unor principia 

generale legate de 

importanta igienei. 

 

- exerciții practice de 

curățare a spațiului 

de joc, păstrare a 

igienei personale, cu 

sprijin direct din 

partea unui adult/ 

copil ( folosirea 

toaletei, spălatul 

mâinilor, ștergerea 

nasului cu șervețel și 

aruncarea acestuia la 

coș, pune mâna la 

gură când 

tușește,etc). 

-„După ce-am 

mâncat, am făcut 

curat!” (deprinderea 

de a strânge resturile 

alimentare şi de a le 

duce la coşul de 

gunoi).  

Mâncăm curat, 

mâncăm civilizat!” 

(deprinderea de a 

menține curățenia în 

timpul mesei).  

-,,Jucării amestecate, 

multe sunt din 

fiecare,/ Unde să le 

punem, oare?” 

(deprinderea de a 

păstra ordine). 

3.3. Demonstrează 

abilităţi de 

autoprotecţie faţă de 

obiecte şi situaţii 

periculoase. 

3.3. Exersează cu 

sprijin din partea 

adultului abilităţi de 

autoprotecţie faţă de 

obiecte şi situaţii 

periculoase prin 

expunerea la rutine 

zilnice. 

-povești, povestiri ce 

prezintă situații 

periculoase și 

discuții despre 

posibilitatea evitării 

lor sau a riscurilor pe 

care le presupun. 

-povești, povestiri ce 

prezintă situații 

periculoase si 

discuții despre 

posibilitatea evitării 

lor sau a riscurilor pe 

care le presupun. 

-discutare de imagini 

-situații specifice: 

”Ce facem dacă...?!” 

 

Bibliografie:  

 Dr. Mihaela Ionescu (coord), (2010). Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea 

timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, Editura Vanemonde, București; 

MEN, (2019). Curriculum pentru educația timpurie; 

SUPORT pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care 

operează curriculumul pentru educație timpurie, 2019. 
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3.40. Model orientativ de curriculum adaptat la domeniul capacități și 

atitudini în învățare, grupa mare 

 

Profesor pentru învățământ preșcolar Vincze Lenke,  

Grădinița cu program prelungit nr. 28, Oradea, jud. Bihor 

 

Nume şi prenume copil: M.L.B. 

Diagnostice: Deficiență mintală ușoară (IQ=65) 

Tulburări din spectrul autist  

Capacități și atitudini în învățare 

 

1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

Competenţa 

specifică 

Competenţe 

adaptate 

Activităţi de 

învăţare adaptate 

Conţinuturi 

adaptate 

1.1. Manifestă 

curiozitate şi interes 

pentru 

experimentarea și 

învăţarea în situații 

noi  

 

 

1.1. Manifestă 

curiozitate şi interes 

pentru 

experimentarea și 

învăţarea în situații 

noi punandu-i-se 

gradat la dispozitie 

stimuli noi. 

- asigurarea graduală 

de obiecte noi pe 

care copilul le poate 

explora în mediu, 

materiale accesibile 

care îi pot satisface 

interesul de 

cunoaștere. 

 

Jocuri si exerciții 

care vizează 

încurajarea copilului 

de a pune întrebări 

fiind model pentru 

acesta. În cazul 

obiectelor cunoscute, 

întrebăm „Ce este 

acesta?”, iar 

răspunsul va fi dat   

cu promptitudine, 

claritate și pe 

înțelesul copilului. 

1.2. Inițiază activități 

de învățare și 

interacțiuni cu copiii 

sau cu adulții din 
mediul apropiat 

 

1.2. Inițiază activități 

de învățare și 

interacțiuni cu copiii 

sau cu adulții din 
mediul apropiat 

incurajat si laudat. 

Activitati care 

concorda cu 

interesele lui, 

solicitarea de a 
propune  ocupatii, 

jocuri, subiecte de 

discutie 

Jocuri liber alese: 

„De-a ambulanta”, 

constructii, desen. 

 

2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

Competenţe 

adaptate 

Competenţa 

specifică 

Activităţi de 

învăţare adaptate 

Conţinuturi 

adaptate 

2.1. Realizează 

sarcinile de lucru cu 

consecvență 

2.1. Realizează 

sarcinile de lucru cu 

consecvență, la 

nevoie, cu sprijin. 

- repetarea unor  

activități care îi fac 

plăcere (să refacă în 

mod repetat un 

-puzzle 

-incastre 

-loto 

-construcții 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 618  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

puzzle, să 

construiascã un turn 

din cuburi, etc.), 

respectând ritmul 

copilului. 

2.2. Integrează 

ajutorul primit, 

pentru realizarea 

sarcinilor de lucru la 

care întâmpină 

dificultăți 

2.2. Solicita ajutor 

pentru realizarea 

sarcinilor de lucru la 

care întâmpină 

dificultăți 

-activități de 

încearcări repetate  a 

unei sarcini dificile  

-reformularea 

sarcinii daca e 

nevoie 

- exerciții de 

încearcări repetate  a 

unei sarcini dificile, 

pe o perioadă scurtă 

-timp suficient 

pentru a finaliza 

jocuri sau sarcinile 

 

3. Activare și manifestare a potențialului creativ 

Competenţe 

adaptate 

Competenţa 

specifică 

Activităţi de 

învăţare adaptate 

Conţinuturi 

adaptate 

3.1. Manifestă 

creativitate în 

activități diverse 

3.1. Manifestă 

creativitate în 

activități diverse 

incurajat de catre un 

adult. 

Activitati pe baza de 

joc simbolic, jocuri 

de rol, activitati 

artistice, muzica, 

miscare 

 

Inventarea unor 

cantece, povesti, 

cuvinte 

Crearea unor reguli 

acceptabile intr-un 

joc de grup. 

 

3.2. Demonstrează 

creativitate prin 

activități artistico-

plastice, muzicale și 

practice, în 

conversații și 

povestiri creative 

 

3.2. Demonstrează 

creativitate cu ajutor 

si incurajare prin 

activități artistico-

plastice, muzicale și 

practice, în 

conversații și 

povestiri creative 

Activitati bazate pe 

desen, modelaj, 

pictura, educatie 

muzicala, activitati 

practice , 

conversatii, povestiri 

cu inceput dat. 

Desen , modelaj, 

pictura, muzica 

activitati practice 

conform temei 

propuse, schimbarea 

firului unei povesti 

sau a personajelor 

acesteia. 

3.3. Demonstrează 

simț muzical ritmic, 

armonic prin cântec, 

joc cu text și cânt, 

dans etc. 

3.3. Demonstrează 

simț muzical ritmic, 

armonic prin cântec, 

joc cu text și cânt, 

dans etc. 

Activitati muzicale 

cu acompaniament 

de instrumente 

muzicale. 

Jocuri cu text si cant: 

„Bate vantul 

frunzele”, „Alunelu” 

etc 

 

Bibliografie:  

 Dr. Mihaela Ionescu (coord), (2010). Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea 

timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, Editura Vanemonde, București; 

MEN, (2019). Curriculum pentru educația timpurie; 

SUPORT pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care 

operează curriculumul pentru educație timpurie, 2019.  
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3.41. Program de intervenţie personalizat 

 

Profesor învăţământ primar Caba Simona Daniela, 

Şcoala Primară Nr.1 Valea Crişului, jud. Bihor 

 

Numele şi prenumele copilului: L.F. 

Data naşterii: 13. 07. 2011  

Vârsta: 8 ani şi 2 luni 

Clasa/ Grupa: a II-a  

Echipa de caz:  profesor psihopedagog: P.A 

    profesor de psihopedagogie specială: C.I 

    profesor educator: C.S.      

           kinetoterapeut: V.C                                 

Diagnostic psihologic:  Deficiență mentală ușoară    QI= 53 (WISC) 

           

Deficienţe asociate: Ecolalie, deficit al auzului fonematic, dislexie-disgrafie, întârziere în 

dezvoltarea structurilor perceptiv-motrice 

Perioada de implementare a programului: octombrie-decembrie ……… 

Puncte tari:  

Recunoaşte, scrie şi citeşte literele a, A, 

o,O, i,I, u,U 

Recunoaşte, scrie cifrele în concentrul 1-

5 
Realizează corespondenţa cantitate- 

număr în concentrul 1-5  

Identifică elementele de schemă 

corporală 

Finalizează sarcini de lucru care intră în 

sfera ei de interes 

Limbajul receptiv este bine dezvoltat 

Menţine contact vizual  

Se orientează cu uşurinţă în spaţii 

familiare, cunoscute 

Are formate deprinderi de autonomie 

personală 

Puncte slabe: 

Dificultăţi de exprimare; ecolalizează,  

vocabular sărac 

Nu operează conştient cu conceptul de număr 

prezintă toleranţă scăzută la frustrare 
Nu povesteşte evenimentele trecute sau 

prezente 

Dificultăţi de orientare spaţio-temporală 

Prezintă crize de afect la cele mai mici frustrări 

(strigă, plânge, se refugiază pe saltea şi refuză 

să se ridice până nu obţine ceea ce doreşte) 

Oportunităţi: 

Educatorul de referinţă este interesat si se 

implică în procesul de recuperare a 

copilului 

Ameninţări: 

Interes fluctuant pentru activităţile şcolare 

lipsa cooperării părinţilor privind impunerea 

unor reguli de bază 

Comportamente specifice tulburării de spectru 

autist 
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Nivel de dezvoltare constatat: 

 

Obiective individuale  

O1: să identifice pictogramele corespunzătoare activităţilor din orarul zilei    

O2: să emită onomatopee (be- be, uuuuuuuuuu!); sunete: a, o 

O3: să pronunţe conştient silabe deschise duble ( ma-ma) 

O4: să formeze mulţimi cu 1-3 elemente 

O5: să sorteze obiecte după culoare (roşu, verde şi alb) şi după formă (cerc, pătrat) 

O5: să recunoască elementele de schemă corporală ( cap, nas, gura)   

O8: să execute gesturi şi  acţiuni simple prin imitare  

O9: să se orienteze în spatiu după direcţie şi poziţie (sus-jos) 

O10: să exerseze deprinderi de îngrijire a propriului corp 

 

Domenii vizate de program: Limbă şi comunicare: Citire- scriere- comunicare 

Formarea abilităţilor de comunicare 

Matematică şi ştiinţe: Elemente de matematică aplicată 

Terapii specifice şi de compensare: Terapia tulburărilor de limbaj 

Terapia educaţională complexă şi integrată: Stimulare cognitivă  

Formarea autonomiei personale 

Terapie ocupaţională 

Socializare 

Ludoterapie 

 

Domeniul de 

intervenţie 

Obiective de 

referinţă 

Activităţi de învăţare Evaluarea 

progresului 

pe baza 

criteriilor 

minimale 

Termen de 

realizare 

Limbă şi 
comunicare 

 

Terapia 

tulburărilor 

de limbaj 

 

Stimulare 

cognitivă  

 

Ludoterapie 

Receptarea 
stimulilor din 

mediul 

apropiat, cu 

acordarea de 

semnificatii 

corespunzatoare 

 

 

 

Exerciţii de identificare şi 
reproducere a sunetelor 

onomatopeice  

Exerciţii de diferenţiere a 

sunetelor emise de 

diverse instrumente 

muzicale (terapie prin 

muzică) 

Exerciţii de identificare 

obiectuală şi imagistică ( 

 Permanent, 
în fiecare 

şedinţă 

10.X-

23.XII.  

 

 

24.XI-

18.XI. 
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Educarea şi 

exersarea 

auzului 

fonematic 

 

Ascultarea şi 

întelegerea unor 

mesaje orale  

 

 

 

Exersarea 

aparatului 

fonoarticulator 

 

 

 

Exersarea 

inspir-expirului 

 

 

 

 

 

 

Formarea 

abilitatii de 

vorbire 

reflectată şi 

independentă 

-la nivel 

fonematic 

fructe şi legume de 

toamnă) 

 

 Exersarea simţului ritmic 

( bătăi din palme, jocuri 

cu ritm şi mişcare) 

 

Exersarea unor comenzi 

verbale potrivite la 

mediul ambiant: 

„Ordonează obiectele!”, 

„Ridică jucăria!”, „Prinde 

mingea!” 

Exerciţii de ascultare şi 

efectuare a 2 acţiuni 

înlănţuite „Deschide 

dulapul şi ia caietul!” 

 

Exerciţii de coordonare 

generală 

Antrenamente ludice de 

exersare a aparatului 

fono-articulator ( 

gimnastică maxilară, 

linguală, pentru buze, 

obraji ) 

 

Exerciţii-joc de respiratie 

nonverbală (suflatul în 

lumânare, umflarea 

balonului, utilizarea 

jucăriilor de suflat) 

Exerciţii-joc de respiraţie 

cu emiterea vocalelor/ 

silabelor deschise/închise 

Exerciţii pentru reglarea 

ritmului respirator 

Emiterea de sunete noi 

prin imitaţie  (vorbire 

reflectată)  
- Diferenţierea sunetelor 

surde- sonore 

- Automatizarea  

 

Permanent, 

în fiecare 

şedinţă 

 

Permanent, 

în fiecare 

şedinţă 

 

24.XI-

18.XI. 

 

 

 

Permanent, 

în fiecare 

şedinţă 

 

 

 

Permanent, 

în fiecare 

şedinţă 

 

 

 

 

 

10.X-02.XII  

 

Permanent, 

în fiecare 

şedinţă 

Matematica 

şi ştiinţe ale 

naturii 

 

Terapia 

tulburărilor 

de limbaj 

Pregatirea 

actului grafic: 

-antrenamentul 

psihomotor 

 

 

Exerciţii de relaxare 

musculară 

Exerciţii-joc pentru 

motricitatea fină la 

nivelul mâinilor şi a 

degetelor  

 Permanent, 

în fiecare 

şedinţă 

 

X-28.X. 

 

 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 622  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

 

Terapie 

ocupaţională 

 

Ludoterapie 

 

Socializare 

 

Kinetoterapie 

 

Formarea 

autonomiei 

personale 

 

 

 

-formarea 

abilităţii de a 

urmari cu 

privirea de la 

stânga la 

dreapta 

 

 

Exersarea 

coordonării 

manuale 

 

 

Însuşirea 

schemei 

corporale 

 

 

 

 

 

 

Formarea 

structurilor 

perceptiv-

motrice de 

culoare,forma, 

orientare 

spaţială 

 

 

 

Construirea de 

multimi în plan 

obiectual şi 

imagistic 

 

Exersarea şi 

fixarea unor 

comportamente 
simple de 

îngrijire a 

propriului corp 

 

 

Respectarea 

regulilor de 

igienă proprie şi 

colectivă a 

spaţiului de 

Exerciţii de stimulare a 

musculaturii fine  maînii/ 

degetelor : apucare, 

framantare, pliere/rupere 

a hârtiei, lipire 

Exerciţii antepregrafice: 

hasurări în spaţii 

delimitate; dactilopictură 

Exerciţii-joc de aliniere a 

obiectelor de la stanga la 

dreapta 

Exerciţii de unire a 

punctelor 

Exerciţii de încheiere-

descheiere (arici,capse, 

nasturi, fermoar) 

Exerciţii de înşiretare cu 

diferite grade de 

dificultate 

Exerciţii de motricitate 

generala, cu antrenarea 

diferitelor parti ale 

corpului  

Exerciţii de recunoastere 

a schemei corporale 

proprii şi a partenerului 

în oglindă 

Executare de comenzi 

verbale dupa/ fara model 

: „Închide pumnii!”, 

„Pune mâinile pe cap!”, 

„Ridică piciorul!” 

 

Exerciţii pentru formarea 

noţiunilor de : 

culoare (jocuri 

identificare şi sortare 

obiectuală şi imagistică 

(Programul Potrivire şi 

sortare - terapia ABA) 
 

direcţie  şi poziţie: sus-

jos 

 

Exerciţii de grupare a 1-3 

obiecte după culoare şi 

formă 

 

 

10.X-04.XI. 

 

24.X-18.XI. 

 

 

21.XI-

02.XII. 

 

05-23.XII. 

 

Permanent, 

în fiecare 

şedinţă 

31.X-11.XI. 

 

07-25.XI. 

 

 

 

Permanent, 

în fiecare 

şedinţă 

 

 

 

 

 

10.X-18.XI. 

 

 

 

Permanent, 

în fiecare 

şedinţă 

 

 

 

 

Permanent, 

în fiecare 
şedinţă 
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locuit, joacă, 

învăţat 

Exerciţii de imbracat, 

încaltat, spalat pe maîni, 

mancat, cu şi fara sprijîn 

Exerciţii de identificare şi 

utilizare a obiectelor 

necesare servirii mesei ( 

tacamuri şi vesela) 

 

Exerciţii de imitare a 

unor acţiuni legate de 

igiena personală şi 

colectivă ( „Ne 

îmbrăcăm”, „ştergem 

gura!”) 

Exerciţii de identificare şi 

respectare a reperelor 

orare ale vieţii şcolare 

(regimul zilnic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 624  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

3.42. Program de intervenţie personalizat 

 

Profesor director Mureșan Luminița, 

 Profesor director adjunct Epan Fica-Geta, 

Profesor învățământ primar Rogoz Gabriela-Anamaria, 

Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei,  jud. Sălaj 

 

1. INFORMAŢII GENERALE: 

Nume elev: P.L.G 

Data naşterii: 04.11.2006 

Domiciliul: 

Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei, Sălaj 

Clasa: a VI-a 

Echipa de lucru:  Consilier școlar 

                               Profesor  

Durata de desfăşurarea a programului: sept. 2019 – iunie 2020 

Domeniul de intervenție: Limba şi literatura română 

 

2. EVALUARE INIŢIALĂ 

Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, 

convorbirea individuală şi de grup, sarcini de lucru pentru automatizarea și comprehensiunea 

citirii (pretest). 

Diagnostic: 

psihologic: deficiențe/afectări, inteligență de limită sau sub medie, IQ =89. Tulburări de 

învățare (discalculie). Nivel scăzut de achiziții, dificultăți școlare 

psihopedagogic: dificultăţi de învăţare, ADHD, tulburări emoționale, disgrafie etc. 

 

3. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 

 Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare al subiectului, al ritmului propriu 

de achiziţie; 

 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor 

gramaticale; 
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 Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

 Dezvoltarea capacităţilor de redactare a unor scurte texte; 

 

Pe termen scurt: 

 Formarea abilităţilor de comunicare; 

 Formarea abilităţilor de participare la lecţii; 

 Dezvoltarea capacităţilor de scriere; 

 Participarea la activităţi de grup; 

 Participarea la activităţi specifice grupului - clasă; 

 Dezvoltarea capacităţilor de redactare a unor scurte texte, oral şi în scris; 

 

4. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

 Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului; 

 Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic; 

 Formarea deprinderilor de scriere corectă a ortogramelor studiate, precum şi scrierea 

lizibilă a cuvintelor;  

 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice limbii române, programei pentru clasele 

V - VI; 

 Dezvoltarea capacităţilor de înțelegere, explorare/investigare a unui text narativ literar şi 

rezolvare de exerciții; 

 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând vocabularul specific textelor 

literare sau nonliterare; 

 Dezvoltarea competenței interculturale. 

 

5. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

Consilier şcolar: 

Stimulează elevul în vederea reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și 

dezvotarea proceselor psihice (memorie, atenție, motivație), a unor trăsături pozitive de 

personalitate din domeniul afectiv și motivațional, a deprinderilor de muncă individuală. 

Implică mama, familia, frații cu privire la ajutorul pe care trebuie să-l dea copilului în 

asimilarea unor cunoștințe esențiale: cunoașterea realității imediate, coordonare spațio-

temporală, dezvoltarea limbajului și a vocabularului, abilități de relaționare socială, operarea 

cu noile cunoștințe dobândite zilnic la școală. 
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OBIECTIVE METODE SI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exerciții de 

relaxare,pentru concentrarea 

atenției și dezvoltarea 

memoriei 

- convorbirea; 

- povestirea; 

- problematizarea; 

- exercițiul de relaxare. 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri de construcție 

- cărți, auxiliare 

- puzzle 

- educareaauzului 

fonematic, a atenției vizuale, 

a analizei auditive și 

îmbogățirea vocabularului 

- exerciții de gimnastică respiratorie, 

linguală; 

- exerciții pentru formarea 

priceperilor și deprinderilor de 

pronunție corectă a silabelor și 

cuvintelor; 

- exerciții de formulare a unor 

propoziții simple cu sunetul corectat 

în diferite poziții; 

- povestiri după imagini, planșe, 

benzi desenate; 

- demonstrația. 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri 

- cărți 

- stăpânirea și motivarea 

personală prin gestionarea 

adecvată a trăirilor afective 

negative 

 

 

 

 

- exerciții de autocunoaștere; 

- exerciții pentru creșterea stimei de 

sine și a încrederii în forțele proprii; 

- exerciții pentru managementul 

emoțiilor negative; 

- convorbirea; 

- problematizarea; 

- lauda, încurajarea. 

- fișe de lucru 

- desene 

- minge antistres 

- joc de rol 

 

 

 

 

- explicarea și formarea 

unor deprinderi eficiente de 

studiu; 

- efectuarea temelor, cu 

ajutor, la cabinet 

- efectuarea temelor și învățarea 

pentru oferirea unui model de lucru; 

- explicația; 

- exercițiul. 

- cărți, caiete 

- fișe de lucru și 

cartonașe 

 

- organizarea locului de 

învatare cu eliminarea 

elementelor distractoare 

- convorbirea; 

- exercițiul; 

- încurajarea. 

 

- sprijinirea copilului in 

parcurgerea materiei în ritm 

propriu și ajutor din partea 

familiei la cererea 

profesorului/ învățătorului 

- tratarea diferențiată; 

- relație empatică profesor-elev, 

consilier-elev; 

- activități ajutătoare. 

- planșe 

- jocuri 

- casete 

- cărți 

- construirea unui orar și 

respectarea lui astfel încât 

elevul să își facă temele, 

oferirea de recompense de 

către familie; 

- convorbirea; 

- exercițiul 

- cartonașe cu sarcini 

expuse în cameră 

- măsuri unitare de susținere 

a copilului de către familie; 

- motivarea familiei în 

continuarea aplicării 

planului individualizat. 

- consultarea; 

- informarea; 

- empatia. 

- monitorizarea 

succesului prin 

acordarea de fețe 

vesele, puncte în plus. 
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PROFESOR: 

Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi 

recreative, cu respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei; 

În cadrul orelor de gramatică, se adaptează informația la concret cu respectarea 

planificării materiei. 

 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, 

jocuri didactice, rechizitele şi manualele şcolare, obiecte de uz general. 

Domeniul de intervenţie: limba şi literatura română 

 

Prin acest program urmăresc: 

 recuperarea laturilor disfuncţionale; 

 structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de            

comportament cu un grad mare de adaptare şcolară şi socială); 

 consilierea comportamentală; 

 antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

 antrenarea elevului în activităţi extracurriculare; 

 dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba maternă; 

 dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a ortogramelor și a părților de vorbire; 

 formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

 îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu-  indici de timp și de spațiu; 

 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup, atunci când se află la școală. 

 

Rolul și modul de implicare a familiei în program: 

 Ține legătura cu cadrele didactice;  

 Participă la ședințe de consiliere atunci când este solicitată;  

 Comunică periodic cu cadrele didactice de la clasă, în special cu prof. de română și 

matematică/învățător;  

 Ajută copilul în realizarea sarcinilor.  
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Bibliografie:   

HG nr. 564/04.08.2017, noua metodologie, care reglementează obținerea drepturilor de 

care beneficiază copii/elevii/tinerii cu CES 

Ordinul de administrație Publică Nr. 1985/04.10.2016 (MEN: nr. 5805/23.11.2016) - 

Ordin privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea 

încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a 

copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor 

cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. 
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3.43. Model orientativ de curriculum  adaptat  pentru învățământul  

preșcolar. Domeniul: dezvoltarea socio-emoțională 

 

Profesor învățământ preșcolar Novac Ionela Maria, 

Grădinița cu P.P. Nr. 28, Oradea, jud. Bihor 

 

Nume şi prenume copil: P.A. 

Grupa: mare 

Vârsta: 6 ani 

Diagnostic|: TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST- SINDROM ASPERGER 

 

ARGUMENT:  

Curriculumul adaptat, oferă un cadru de organizare a procesului terapeutic pornind de la 

definirea în termeni comportamentali a unor tulburări specifice subiectului. Nevoia planificării 

și elaborării unui curriculum adaptat, apare din necesitatea de a evalua rezultatele unui tratament 

în termenii observabili și măsurabili.  

La începutul acestui an școlar, am debutat cu evaluarea comportamentelor pe palierele 

principale de dezvoltare, lucru care s-a realizat prin observarea acestora în diferite activități 

didactice, jocuri, rutine, fișe de evaluare înițială, grile de observare a copilului cu TSA, în 

concordanța cu diagnosticul medical principal, iar  rezultatele evaluării au indicat faptul că,  

preșcolarul atinge nivelul minim al competențelor/ indicatorilor comportamentali specifici 

grupei mari,  prezentând dificultăţi pe palierul de  comunicare, interrelaționare, capacitate 

motorie- imitație și managementul emoțiilor. 

 

STRATEGII DIDACTICE ȘI DE EVALUARE ADAPTATE COPILULUI CU CES 

 discuții cu părinții/ echipa de intervenție;  

 imitația prin tutelare cu ajutorul unui coleg sau adult, 

 crearea unui mediu pozitiv, confortabil, între copilul cu TSA şi colegii săi; 

 observarea copilului pe parcursul programului şcolar; 

 implicarea în activități bazate pe metodele activ-participative- cooperare, muncă în 

echipă. 

 utilizarea unui limbaj simplu accesibil nivelului lui de înţelegere; 

 sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile, grad de dicultate scăzut. 
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 fise de lucru/de evaluare simplificate,  adaptate în funcție de nivelul de dezvoltare,  

 observarea comportamentului în diverse contexte pentru a identifica/evalua  achiziția 

unor comportamente manifestate spontan; 

 recompense (aprobare verbală, valorizare, apreciere a ceva; aprobare nonverbală (zâmbet, 

râs, aplauze);   

 contact fizic (atingere pe umăr, strângerea mâinii, sărut, îmbrăţişare etc);  

 întărirea pozitivă (aprobarea, lauda etc.), 

 așezarea strategică în proximitatea cadrului didactic; 

 timp suplimentar de lucru, pauze frecvente, 

 material didactic adaptat și asezat strategic pentru a-l putea observa, material didactic 

concret, activitățile susținute de suport imagistic. 

 conversația, explicația,demonstrația, povestirea exercițiul, observarea, problematizarea, 

joc de mișcare, joc didactic, joc de mimă;  

 

DEZVOLTAREA SOCIO- EMOȚIONALĂ 

1. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

Competenţe 

adaptate 

Competenţa 

specifică 

Activităţi de învăţare 

adaptate 

Conţinuturi 

adaptate 

1.1. Manifestă 

încredere în 

adulţii cunoscuţi, 

prin exersarea 

interacţiunii cu 

aceştia.  

 

1.1. Manifestă 

încredere în adulţii 

cunoscuţi, prin 

exersarea 

interacţiunii cu 

aceştia oferind un 

model adecvat de 

comunicare fără 

întreruperea 

copilului cand 

vorbește. 

Activități care presupun 

punerea în practică a unor 

comportamente pozitive, 

comunicare adecvată, 

interacțiuni cu personalul 

din grădiniță: îngrijitoare , 

asistentă, logoped și alte 

persoane străine în 

activitățile 

extracurriculare din 

săptămâna Școala altfel. 

Jocuri de rol: „De-a 

doctorul”,  

Jocuri simbolice: 

Jocuri de mimă: 

Jocuri și activități 

care presupun 

interrelaționare. 

 

1.2. 

Demonstrează 

abilități de 

solicitare și de 

primire a 

ajutorului în 

situaţii 

problematice 

specifice  

 

1.2. Își formează 

abilități de 

solicitare și de 

primire a ajutorului 

în situaţii 

problematice prin 

expunere frecventa 

la situatii specifice. 

Activități care presupun 

exersarea prin dirijare- a  

unor situații care 

presupun adresarea unor 

întrebări adulților pentru a 

obține informații, de a 

cere ajutorul acestora, de 

a urma instrucțiunile 

figurilor de autoritate-

promptat de către adult. 

Exerciții- joc prin 

care se încurajează 

copilul să solicite 

ajutorul adultului sau 

a unui covârstnic, 

respectiv oferirea de   

modele de 

comportamente 

variate, în situații 

problematice.  
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1.3. 

Inițiază/participă 

la interacţiuni 

pozitive cu copii 

de vârstă 

apropiată. 

1.3. Inițiază/ 

participă la 

interacţiuni 

pozitive cu copii 

de vârstă apropiată 

prin promptare 

directa cu ajutorul 

adultului sau a 

unui coleg solicitat 

in acest sens. 

- activități care vizează   

alăturarea unui grup de 

copii care se joacă, 

împrietenirea și 

menținerea prieteniei cu 

cel puțin un copil (cu 

ajutorul adultului, dacă 

este necesar),  

Activități de cooperare, de 

a  face schimb de obiecte 

în joc, dirijat de adult. 

Activităţi prin care copiii 

sunt implicaţi să-şi ofere 

sprijin 

-exerciții joc- de 

cooperare, de a  face 

schimb de obiecte în 

joc, dirijat de adult. 

Jocuri simbolice, 

jocuri de rol. 

-jocuri/ activități ce 

presupun cooperare. 

 

-Jocuri de mişcare, 

care presupun munca 

de echipă 

 

 

2. Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității 

Competenţe 

adaptate 

Competenţa 

specifică 

Activităţi de învăţare 

adaptate 

Conţinuturi adaptate  

2.1. Exprimă 

recunoașterea și 

respectarea 

asemănărilor şi a 

deosebirilor dintre 

oameni  

2.1. Exprimă 

recunoașterea și 

respectarea 

asemănărilor şi a 

deosebirilor dintre 

oameni îndrumat de 

adult pornind de la 

propria persoană. 

Activitati de 

familiarizare cu 

varietatea 

caracteristicilor unei 

persoane, interactiuni 

cu oameni din medii 

diferite. 

Activități  de 

comparare  cu cei din 

anturaj în ceea ce 

privește genul, 

culoarea părului, 

înălțimea, etc. 

Jocuri intre copii 

diferiti din punct de 

vedere al genului: „Eu 

sunt....., tu ești...!” 

Discuții despre 

personaje, sărbători, 

eroi. Cântece  

- exerciții- suport 

imagistic-de 

identificare a unor  

asemănări și deosebiri 

după diferite criterii 

(gen, aspect exterior, 

vârstă, profesie,  etc.). 

2.2. Își însușește 

și respectă reguli; 

înțelege efectele 

acestora în planul 

relațiilor sociale, 

în contexte 

familiare  

2.2. Urmează  reguli 

simple; înțelege 

efectele acestora în 

planul relațiilor 

sociale, în contexte 

familiare 

Repetarea zilnică a 

regulilor grupei 

afișate pe ușă într-o 

formulă grafică 

accesibilă. 

 

Rutinele zilnice la care 

expus copilul, 

verbalizate frecvent. 

Exerciții-joc- stabilirea 

unei  rutine și  a 

regulilor care să fie 

respectate în mod 
regulat, ținând cont și 

echilibrând în mod 

flexibil nevoile 

individuale ale 

copilului. 

2.4. Exersează, cu 

sprijin, abilități de 

negociere şi de 

participare la 

luarea deciziilor  

2.4. Invață , cu 

sprijin, abilități de 

negociere şi de 

participare la luarea 

deciziilor   

 

Activitati in  baza 

unor discutii despre 

activitati comune, 

sugestii pentru 

rezolvarea 

problemelor.  

Discutii- negociere -  

Te mai joci cu jucăria 

X? Poate acum să o ia 

Y? Vrei să o mai 

păstrezi? 
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Jocuri cu păpușile în 

care personajele 

rezolvă conflictele în 

mod constructiv. 

 

3. Conceptul de sine 

Competenţe 

adaptate 

Competenţa 

specifică 

Activităţi de 

învăţare adaptate 

Conţinuturi adaptate  

3.1. Exersează, cu 

sprijin, 

autoaprecierea 

pozitivă, în diferite 

situaţii educaţionale  

 

 

3.1. Exersează, cu 

sprijin, 

autoaprecierea 

pozitivă, în 

diferite situaţii 

educaţionale 

Activități de cultivare 

a  imaginii de sine 

pozitivă, evitând 

stereotipurile de gen 

de tipul fetițele sunt 

drăguțe, băieții sunt 

puternici. 

- exerciții care vizează 

falicitarea copilului de 

a se autoevalua: am 

aprul cret, sunt blond 

etc. 

”,„Eu şi familia mea” – 

citire de imagini 

(fotografii); 

3.2. Își promovează 

imaginea de sine, 

prin manifestarea sa 

ca persoană unică, 

3.2. Își 

promovează 

imaginea de sine, 

prin manifestarea 

Activități pe bază de 

jocuri care presupun 

adresarea de 

complimente, 

- exerciții care vizează 

spunerea corectă a   

numelui, prenumelui și 

a  vârstei și a unor 

cu caracteristici 

specifice. 

sa ca persoană 

unică, cu 

caracteristici 

specifice 

succesele copiilor si 

aprecierea efortului 

lor. 

Prezentarea 

fotografiei personale- 

cu ajutorul adultului-

întrebări orientate 

spre răspuns. 

 

caracteristici specifice.  

Jocuri și activități 

specifice temei: ”Cine 

sunt eu, cine este 

colegul meu?” ( 

„Acesta este dulăpiorul 

meu!” (recunoaşterea 

unui bun personal).  

Membrii familiei mele 

 

4. Autocontrol și expresivitate emoțională 

Competenţe 

adaptate 

Competenţa 

specifică 

Activităţi de 

învăţare adaptate 

Conţinuturi adaptate 

4.1. Recunoaște și 

exprimă emoții de 

bază, produse de 

piese muzicale, 

texte literare, 

obiecte de artă etc.  

4.1. Recunoaște și 

exprimă emoții de 

bază, produse de 

piese muzicale, 

texte literare, 

obiecte de artă cu 

ajutorul unui adult.  

Activități de 

ralaxare, jocuri de 

mișcare, discuții 

despre anumite 

comportamente. 

Jocuri cu mișcare la 

semnale: ”Stăm pe loc 

până auzim 

clopoțelul!” 

Povești terapeutice, 

audiții muzicale de 

relaxare. 

4.2. Demonstrează 

abilităţi de 

autocontrol 

emoţional 

4.2. Demonstrează 

abilităţi de 

autocontrol 

emoţional. 

Discuții despre 

emoții pozitive și 

despre emoții 

negative, activități 

interesante sau 

încorporarea sarcinii 

Activități artistice, 

jocuri de rol cu mimica 

și gestica adecvate 

Întrebări precum: Cum 

te simți?, Cum te face 

acest lucru să te simți? 

Etc. 
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dificile în ceva 

plăcut. 

 

Bibliografie: 

Curriculum pentru educația timpurie, 2019-11-21 

Tomșa Gheorghe, (2005). Psihopedagogie preșcolară și școlară, M.E.C, București  

Gherghuț Alois, (2006). Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale, Ed. Polirom, 

Iași. 
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3.44. Îmbinare de tehnici manuale fundamentale. „Coronițe decorative de 

crăciun”. Exemplu de bune practici 

 

Profesor educator Vlaicu Monica,  

Profesor educator Sidor Nicoleta, 

Liceul Tehnologic Special Dej, jud. Cluj 

 

Semnificația Coroniței de Crăciun  

Coronița de Crăciun este una din cele mai frumoase decorațiuni de Sărbătoare. Am 

împrumutat și noi acest obicei din Occident și mai ales din filmele americane, unde ușile 

decorate de Crăciun sunt atât de elegante. 

Coroanele din crengi de copaci sunt simboluri străvechi și au semnificații profunde, 

dincolo de rolul lor estetic. Romanii purtau coronițe de lauri pentru a-și etala victoria și fala. 

Grecii antici asociau coronițele din dafin și leandru cu zeii și eroii. 

Vechile triburi germanice așezau coronițele pe masă, iar în interiorul ei așezau lumânări 

aprinse. Ei foloseau crengi de brad, mereu verzi, pentru a-și aduce mereu aminte că natura 

renaște în fiecare primăvară și zilele vor fi iar luminoase după iarna rece și întunecată. 

Forma rotundă a coroniței simbolizează ciclicitatea anotimpurilor și infinitul, este 

speranța la o viață mai bună așa cum ne învăță religia creștină. 

Crengile de brad reprezintă credința eternă, iar conurile de brad reprezintă renașterea 

naturii. Din coronițe nu lipsesc elementele de culoare roșie. Obiectele decorative, de obicei 

rotunde, sunt specifice coroanei de spini ale lui Iisus și reprezintă sângele Mântuitorului. 

Culorile tradiționale ale coroanei sunt roșu și verde, simboluri ale vieții credinței, și 

sacrificiului. 

Elementele generale, specifice coronițelor de brad, au fost păstrate până în prezent dar au 

fost adaptate vremurilor în care trăim, adică vremurile în care protecție mediului este o 

paradigmă de mare actualitate, absolut necesară . De aceea noi, în demersul nostru, am înlocuit 

bradul cu elemente reciclabile precum: tub copex, sfoară, materiale textile. 

Obiective generale: 

Aplicarea unor tehnici de lucru folosind diverse materiale și instrumente; 

Exersarea tehnicilor manuale fundamentale îmbinate bobinare, pliere, tăiere, lipire); 

Cultivarea disponibilităților artistice și a deprinderilor practic – aplicative prin activități 

care le dezvoltă potențialul artistic. 
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Obiective specifice: 

Însușirea gesturilor manuale fundamentale; 

Folosirea și reciclarea unor materiale refolosibile și transformarea în obiecte decorative; 

Promovarea educației estetice prin diverse forme de expunere,  în cadrul orelor de terapie 

ocupațională. 

Metode și procedee folosite. Forme de realizare 

Explicația     Munca individuală 

Demonstrația   Munca în echipă/parteneriat 

Observația 

Exercițiul 

Turul galeriei 

Mențiuni 

Tema aleasă s-a încadrat în aria curriculară Terapie educațională complexă și integrată, 

fiind atinse toate cele cinci module. 

Activitatea demonstrativă s-a desfășurat secvențial. S-a lucrat diferențiat cu elevii, în 

funcție de particularitățile fiecăruia. Durata de lucru 45 minute. 

Îmbinare de tehnici manuale fundamentale 

„Coronițe decorative de Crăciun” 

Activitate demonstrativă 

 

Materiale necesare  

Tub copex flexibil, carton, sfoară albă; 

Creion, foarfece, lipici siliconic, lipici solid, bandă adezivă ; 

Hârtie glasată lucioasă, ornamente și benzi lucioase adezive; 

Tehnica de lucru – „Coronițe decorative de Crăciun - din sfoară” 

Se taie la dimensiune potrivită tubul copex; 

Se răsucește circular și se fixează capetele cu bandă adezivă; 

Se îmbracă scheletul coroniței, prin înfășurare, cu sfoară albă; 

Se confecționează floarea- crăciunița din material textil reciclabil folosind șablonul; 

Se aplică decorațiuni lucioase pe coronița obținută;(vezi foto). 

Tehnica de lucru –„Coronițe decorative de Crăciun - din carton” 

Se decupează cartonul în formă de ramă de coroniță; 

Se pliază hârtia glasată tăiată în formă de pătrat pentru a obține mici evantaie; 

Se lipesc pe rama coroniței din carton, evantaiele; 
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Se decorează după preferință; (vezi foto). 

Produsele obținute servesc drept ornament pentru sala de clasă. 

Din activitatea elevilor: 
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3.45. Program  de intervenție personalizat  

 

Învățător itinerant și de sprijin  Ciutacu Geta, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Brăila, jud. Brăila  

 

INFORMAȚII  GENERALE: 

Nume și prenume: D.M.L. 

Vârsta: 10 ani  

Școala Gimnazială "Nedelcu Chercea" Brăila 

Clasa: a III-a 

Tipul de deficiență/gradul:  Deficieța mintală - Intelect de limită 

Dificultăți cu care se confruntă copilul ( rezultatele evaluării complexe): tulburare din 

spectru autist, inteligență de limită, toleranță scăzută la frustrare, dificultăți de relaționare și 

socializare, labilitate emoțională 

Domeniul de intervenție/Disciplina: Cognitiv/Limba  română 

Echipa de intervenție: învățător de sprijin Ciutacu Geta 

                                       profesor  învățământ primar Costin Carolina 

                                       profesor consilier școlar Pencu Anamaria 

 

EVALUARE INIȚIALĂ: 

Instrumente folosite în evaluare: 

fișa psihopedagogică, observația spontană și dirijată, convorbirea individuală și de grup, 

fișe de evaluare inițială; 

Observații: 

- citește textul în ritm propriu; 

- cunoștințe de vocabular reduse; 

- nu desprinde din text informații esențiale; 

- se exprimă greoi, ezitant, face dezacorduri gramaticale;   

- nu face analiza și sinteza fonematică corect; 

- greșeli de scriere a ortogramelor, omite litere; 

- nu folosește majuscule pentru începutul propoziției și nici semne de punctuație  

corespunzătoare, decât dacă i se reamintește; 

- nu desparte corect în silabe; 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 638  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

SCOPURILE  PROGRAMULUI: 

Obiective pe termen lung: 

recuperarea laturilor disfuncționale în ceea ce privește citirea constientă; 

îmbogățirea și activizarea vocabularului;  

dezvoltarea abilităților de citire a textelor; 

manifestarea interesului pentru lectură;  

dezvoltarea capacității de exprimare orală; 

antrenarea elevului în activități plăcute pentru a-l stimula; 

dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaționare în grup. 

 

Data elaborării planului de intervenție: 03.10.2019 

Data  revizuirii planului de intervenție personalizat: 13.01.2020 

 

Derularea programului de intervenție: 

 

Obiective 

pe termen 

scurt 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioada Criterii 

minimale 

pentru 

evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumen-

te de 

evaluare 

Monito

rizare 

O

c

t 

N

o

v 

D

e

c 

valuare 

initială 

-fișa de 

evaluare 

09.09.2019-

27.09.2019 

  

evaluare 

scrisă 

 

- să sesizeze 

sensul 

global al 

unui mesaj, 

identificând 

aspectele 

principale și 

de detaliu la 

care se 

referă un 

mesaj oral 

- conversația 

- explicația 

- exercițiul 

- descoperirea 

- observația 

- citirea 

explicativă 

- lucrul 

individual 

- jocul didactic 

 

 

 

 

 

-fișe de lucru 

-manual 

-caiete 

-planșe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie - 

Decembrie 

 

 

 

 

 

 

 

- formulează 

întrebări 

pentru 

stabilirea 

sensului global 

al mesajului; 

- extrage 

elementele 

esențiale dintr-

un mesaj 

ascultat; 

observarea 

sistematică 

 

evaluare 

prin probe 

orale – 

alcătuirea 

de 

propoziții și 

compuneri 

 

portofoliu 

elevului 

fișe de 

înregistrare 

a 

progresului 

 

teste, 

soft 

○   

 

- să deducă 

sensul unui 

cuvânt 

necunoscut 

prin 

raportare la 

 

- determină 

sensul 

cuvintelor prin 

raportare la 

conținut; 

- găsește 

sinonime și 

○   



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 639  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

mesajul 

audiat 

-stilou, 

creioane 

-diverse 

materiale 

-laptop 

 

 

 

antonime 

cuvintelor 

date; 

- formulează 

enunțuri noi cu 

alte sensuri ale 

cuvintelor: 

sinonime și 

antonime 

 educațional 

 

evaluare 

prin probe 

practice- joc 

de rol 

 

observarea 

sistematică 

a 

comportame

ntului 

 

întărirea 

pozitivă   

 

extincția 

comportame

ntelor 

nepotrivite 

 

-să 

construiască 

texte orale 

scurte pe 

baza unui 

suport 

vizual  dat 

 

 

- alcătuiește 

texte orale pe 

baza unor 

benzi desenate; 

- construiește 

texte orale pe 

baza unui plan 

de idei; 

- povestește 

întâmplări 

reale din 

experiența 

personală; 

 ○  

 

-să citească 

în mod 

conștient, 

corect, 

fluent și 

expresiv un 

text 

cunoscut 

 

- citește cu 

voce tare, în 

ritm propriu, 

texte scurte, 

după model; 

- citește texte 

care conțin 

dialog și 

semne de 

punctuație, cu 

intonație; 

 ○  

-să redea 

prin cuvinte 

proprii 

conținutul 

unui 

fragment 

dintr-un text 

citit 

 

- redă 

conținutul 

fragmentului, 

cu sprijin; 

- răspunde 

corect la 

întrebările 

textului; 

  

◒ 
 

○ 

 

-să 

identifice 

tema și 

ideile 

principale 

din text 

 

- recunoaște 

repere spațiale 

și temporale 

din text; 

- ordonează 

cronologic, cu 

  

◒ 
 

◒ 
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sprijin,  ideile 

principale din 

text, pentru a 

înțelege firul 

narativ 

- elaborează 

rezumatul pe 

baza unui plan 

de idei 

 

- să 

identifice 

personajele 

și  rolul pe 

care îl au în 

textul literar 

 

-desprinde 

trăsăturile 

fizice și morale 

ale unui 

personaj, cu 

sprijin; 

- stabilește 

asemănări și 

diferențe între 

personaje; 

 ● ◒ 

 

Evaluare 

sumativă 

-fisa de 

evaluare 

 

09-

20.12.2019 

 

Îndeplinește 

cerințele 

minime din 

P.I.P. 

 

evaluare 

scrisă 

 

 

○ - obiectiv realizat  ◒- obiectiv  parțial realizat  ● - obiectiv nerealizat 
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3.46. Incluziunea școlară, primul pas spre incluziunea socială 

 

Profesor Eugenia Picuș,   

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Brăila, jud. Brăila  

 

Educația reprezintă factorul de bază în transmiterea și crearea de noi valori culturale și 

general-umane, de reproducere și dezvoltare a capitalului uman, de realizare a idealului și a 

obiectivelor educaționale, de formare a conștiinței și identității naționale, de promovare a 

aspirațiilor de integrare europeană și mondială și are un rol primordial în crearea premiselor 

pentru dezvoltarea umană durabilă și edificarea unei societăți bazată pe cunoaștere. 

Calitatea educației determină substanțial calitatea vieții și creează oportunități pentru 

punerea în practică a capabilităților/abilităților fiecărui cetățean. Astfel, politicile în domeniul 

educației ar trebui să asigure o interconexiune între specificul național, tendințele europene și 

cele globale, să urmărească formarea unei personalități integre, activă social și creativă.  

Învățământul ar trebui să fie o prioritate în orice societate, cu un sistem coerent de 

asigurare a calității și investiții utile în dezvoltarea bazei materiale, dar și eficient în susținerea 

și promovarea resursei sale umane. 

Lipsa măsurilor concrete de integrare a copiilor și tinerilor din grupuri dezavantajate 

generează eșecul și abandonul școlar, discriminare, segregare, violență, comportamente 

delincvente, consum și trafic de droguri, neimplicare în viața civică, acces limitat pe piața 

muncii, etc. 

Pentru combaterea acestor efecte negative, în stabilirea strategiei educaționale și în 

planurile de dezvoltare a școlii  este necesar să fie integrate ținte privind diminuarea ratei 

abandonului școlar și scăderea numărului de absențe, dar și asigurarea concordanței între 

învățământul profesional și tehnic și cerințele pieței muncii la nivel local, național și european 

în vederea facilitării tranziției absolvenților de la școală pe piața muncii. 

În contextul colaborării cu comunitatea, strategia unui manager ar trebui să aibă ca ținte: 

- optimizarea relațiilor comunitare în folosul beneficiarilor direcți, dar și dezvoltarea 

dimensiunii europene a educației în vederea atingerii obiectivelor asumate de țara noastră prin 

strategia 2020. 

- implementarea principiilor incluziunii prin parteneriate strategice având ca obiectiv nu 

numai incluziunea copiilor, ci și îmbunătățirea  competențelor cadrelor didactice care lucrează 
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cu copiii cu cerințe educative speciale și adaptarea actului educațional la nevoile specifice ale 

elevilor. 

- măsuri socio-educative integrate centrate pe copiii din comunități defavorizate pentru 

reducerea părăsirii timpurii a școlii, 

- educație timpurie prin implicarea părinților în activități de educație parentală și acțiuni 

comune părinți-elevi, 

- activități de sprijin pentru tranziția de la un ciclu de învățământ la altul 

- servicii de sprijin și consiliere pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii. 

Incluziunea școlară reprezintă primul pas spre incluziunea socială și presupune existența 

unui sistem educațional în care orice copil, indiferent de particularitățile sale de dezvoltare și 

învățare, trebuie să aibă dreptul la educație fără a fi marginalizat sau exclus, dar și asumări ale 

responsabilităților în familie și comunitate. Soluții pentru îmbunătățirea incluziunii școlare ar 

putea fi: 

- Acțiunile concrete de schimbare a mentalităților și acceptare a diversității 

- Asigurarea serviciilor de sprijin pentru toți copiii 

- Curriculum flexibil și adaptat nevoilor elevilor. 

Pentru a performa în societatea cunoașterii, omul contemporan trebuie să manifeste 

comportamente și atitudini specifice unui set complex de abilități de viață. Volumul mare al 

informațiilor, schimbările rapide de pe piața muncii, diversitatea și bogăția ofertelor din toate 

domeniile de interes solicită utilizarea gândirii critice, autocunoaștere, capacitatea de a lua 

decizii specifice unui stil de viață sănătos și a unei conviețuiri armonioase. 

Abilitățile de viață reprezintă în formarea elevilor puntea de legătură necesară pentru 

transpunerea competențelor dobândite în școală la condițiile specifice din realitate, orientarea 

finalităților educației  înspre dimensiunile fundamentale ale existenței umane (a fi, a ști, a face, 

a conviețui) care configurează în mod specific setul abilităților de care omul contemporan are 

nevoie pentru a lua deciziile potrivite împlinirii aspirațiilor la o viață de calitate. 

Unul dintre elementele definitorii ale societății contemporane este schimbarea. 

Problemele lumii contemporane au impus constituirea unor noi tipuri de educații: pentru mediu, 

pentru pace și cooperare, pentru sănătate, interculturală, pentru drepturile omului, pentru 

schimbare și dezvoltare durabilă, antreprenorială etc. Educația este invitată să pregătească într-

o manieră activă constructivă și dinamică generațiile viitoare. În aceste condiții noile educații 

vin să pregătească un comportament adecvat, adaptabil, rațional care să atenueze în parte șocul 

viitorului. Oamenii trebuie să înțeleagă că ei și mediul sunt inseparabili și că tot ceea ce face un 
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om are consecințe asupra vieții sale, dar și a altora, în prezent, dar și în viitor. Generația tânără 

trebuie educată nu numai pentru a se adapta la nou, ci pentru a contribui la construcția viitorului. 

Competențele esențiale pe care un cadru didactic trebuie să le aibă sunt competențe 

științifice, psihopedagogice și psihosociale. Este nevoie de o bună pregătire de specialitate, de 

capacități de înțelegere, formare și dezvoltare a comportamentului elevului prin accesibilizare, 

adecvare, creativitate, dezvoltarea gândirii critice, empatie, deschidere către schimbare, dar și 

optimizare a relațiior interumane prin comunicare, influențare, motivare, cooperare și sprijin 

reciproc. Fiecare copil este unic, iar rolul profesorului este acela de a-i păstra unicitatea și de a-

i oferi căile potrivite pentru propria dezvoltare. 

Între conceptele de incluziune şi integrare există o diferenţă de nuanţă, primul 

subsumându-l pe al doilea. 

Argumentele care justifică educaţia incluzivă pot fi sintetizate astfel:  

Din perspectivă educaţională – în şcolile incluzive toţi copiii învaţă împreună, fiind 

dezvoltate modalităţi de predare care să corespundă diferenţelor individuale, pentru ca toţi 

copiii să aibă de câştigat;  

Din perspectivă socială – şcolile incluzive pot schimba atitudinea faţă de 

DIVERSITATE, prin faptul că permit tuturor elevilor să înveţe împreună, punând astfel bazele 

unei societăţi deschise, democratice şi nondiscriminatorii, care îi încurajează pe oameni să 

trăiască împreună şi să se respecte reciproc. 

Școala incluzivă reprezintă: 

Este mediul în care se învaţă acceptarea diversităţii fizice, psihice, economice, sociale, 

culturale.  

Este şcoala care pune accent pe progresul individual şi mai puţin pe comparaţiile dintre 

elevi;  

Este şcoala în care se obişnuieşte învăţarea prin cooperare, elevii/copiii sunt încurajaţi să 

se ajute unii pe ceilalţi;  

Este şcoala care propune curriculum diferenţiat pentru nevoi speciale şi grupuri diferite;  

Este şcoala în care se folosesc în mod curent resursele comunităţii, părinţii, pentru a 

transmite elevilor lecţii pe viu despre oameni şi culturi diferite.  

Abordarea în școala incluzivă presupune: 

Toţi elevii sunt consideraţi la fel de importanţi;  

Colaborează cu părinţii şi cu comunitatea pentru a îmbunătăţi frecvenţa şi a reduce 

abandonul. 
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Creează un mediu afectiv pozitiv în care elevii au încredere în profesorii lor şi care se 

adaptează la nevoile elevilor.  

Şcolile sunt judecate după progresul înregistrat de toţi elevii. 

Cei mai buni profesori sunt aceia care pot obţine progres cu toţi elevii.  

 

Bibliografie:  

Cucoş Constantin, (2002). „Pedagogie”, Editura Polirom, Iaşi.  

Florea Nicoleta, (2008). „Educaţia pentru prevenirea factorilor de risc”, Editura Arves, 

Craiova. 

Gaudet Etienne, (2006). „Drogurile şi adolescenţa. Rãspunsuri la întrebãrile pãrinţilor”, 

Editura Minerva, Bucureşti.   

Neamţu Cristina, (2003). „Devianţa şcolarã. Ghid de intervenţie în cazul problemelor de 

comportament ale elevilor”, Editura Polirom, Iaşi. 

Sãlãvãstru  Dorina, (2004). „Psihologia educaţiei”, Editura Polirom, Iaşi.  
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3.47. Program de intervenţie personalizat 

 

Profesor învățământ primar Dobrescu Rodica, 

Profesor învățământ primar Cruceru Silvia, 

Școala Gimnazială „Ion Mareş” Vulcana-Băi,  

structura Școala Gimnazială „Vlad Țepeş” Vulcana de Sus, Vulcana-Băi, jud. Dâmbovița 

 

Număr de înregistrare în unitatea şcolară: 612/19.06.2019  

AVIZAT, 

CJRAE DÂMBOVIŢA 

Director, prof. psih. ………….. 

_______________ 

Prof. consilier şcolar, 

                                                                                  

Numele şi prenumele beneficiarului: A. V.-M. 

Data şi locul naşterii: ………, Târgovişte 

Domiciliul: com. Vulcana-Băi, jud. Dâmboviţa 

Şcoala Gimnazială „Vlad ŢEPEŞ” Vulcana de Sus 

Clasa I 

Echipa de lucru (se vor preciza cadrele didactice implicate, alţi specialişti, membrii 

familiei): prof. înv. primar, mama – A. A. 

Nr. de înregistrare în unitatea şcolară a planului de servicii individualizat: 612/19.06.2019 

Problemele cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe -  deficienţele / 

afectările din certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE, 

numărul şi data eliberării acestui document): T.S.A., mentală, nr. ……. 

Priorităţi pentru perioada (se specifică intervalul de timp şi anul şcolar): 11 februarie 2019 

- 14 iunie 2019, anul şcolar 2018-2019. 

Matematică şi explorarea mediului (MEM) + Comunicare în limba română (CLR) 

Nr. de ore pe săptămână:  MEM – 4 ore 

                                             CLR  – 7 ore 

 

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Responsabil de caz servicii 

educaționale:  

Numele și prenumele:  
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Obiective Conţinuturi Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioada Criterii 

minimale 

pentru 

evaluarea 

progresului 

Metode/ 

Instrumente 

de evaluare 

O1 - să 

manifeste 

interes 

pentru a 

comunica 

cu ceilalţi 

Acte de 

vorbire: a 

saluta 

persoane, a 

se prezenta, 

a formula o 

rugăminte 

Conversaţia 

Observaţia 

Activitatea 

directă 11.02.2019 

– 

14.06.2019 

 

Foloseşte cu 

ajutor formule 

de salut, 

prezentare; 

Dialoghează 

cu sprijin, în 

limita 

posibilităţilor 

sale, pe teme 

cunoscute 

Aprecierea 

Îndrumarea 

O2 - să 

construiasc

ă propoziţii 

simple după 

imagini 

Formularea 

de propoziţii 

cu suport 

intuitiv 

Conversaţia 

Descoperi-rea 

Explicaţia 

Imagini 

11.02.2019 

– 

14.06.2019 

Formulează 

răspunsuri 

simple la 

întrebările 

legate de 

imagini 

Evaluarea 

orală 

Îndrumarea 

O3 – să 

traseze în 

duct 

continuu 

literele de 

mână 

(începând 

prin unirea 

punctelor 

care le 

compun) 

Literele mici 

şi mari de 

tipar şi de 

mână 

Fişe de lucru 

Caiet tip I 

11.02.2019 

– 

14.06.2019 

Trasează, fără 

sprijin, literele 

de mână după 

contur dat 

Aprecierea 

Îndrumarea 

 

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

Obiective Conţinuturi Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Perioada Criterii 

minimale 

pentru 

evaluarea 

progresuluii 

Metode/ 

Instrumente 

de evaluare 

O1 - să 

efectueze 

operații de 

adunare și 

scădere, 

fără trecere 

peste ordin, 

în 

concentrul 

0-100, cu 

Adunarea și 

scăderea 

în 

concentrul 

0-100 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstra-ţia 

Exerciţiul 

Fişe de lucru 

Activitatea 

directă 

Material 

intuitiv 

11.02.2019 

– 

14.06.2019 

Efectuează 

exerciții de 

adunare și 

scădere, fără 

trecere peste 

ordin, în 

concentrul 0-

100, cu sprijin 

în obiecte, cu 

ajutorul 

învăţătoarei 

 

Evaluarea 

orală 

Valorificarea 

pozitivă 

permanentă 
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sprijin în 

obiecte 

O2 - să 

efectueze 

operații de 

adunare și 

scădere, cu 

trecere 

peste ordin, 

în 

concentrul 

0-100, cu 

sprijin în 

obiecte 

Adunarea și 

scăderea 

în 

concentrul 

0-100 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstra-ţia 

Exerciţiul 

Fişe de lucru 

Activitatea 

directă 

Material 

intuitiv 

11.02.2019 

– 

14.06.2019 

Efectuează 

exerciții de 

adunare și 

scădere, cu 

trecere peste 

ordin, în 

concentrul 0-

100, cu sprijin 

în obiecte, cu 

ajutorul 

învăţătoarei 

 

Evaluarea 

orală 

Valorificarea 

pozitivă 

permanentă 

O3 - să 

recunoască 

numere în 

concentrul 

0-100 

Numere 

naturale 0-

100 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstra-ţia 

Exerciţiul 

Fişe de lucru 

Activitatea 

directă 

Material 

intuitiv 

11.02.2019 

– 

14.06.2019 

 

 

Recunoaște 

minim 3 

numere date 

 

 

 

Evaluarea 

orală 

Îndrumare 

O4 - să scrie 

numere în 

concentrul 

0-100 

Numere 

naturale 0-

100 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstra-ţia 

Exerciţiul 

Fişe de lucru 

Activitatea 

directă 

Material 

intuitiv 

11.02.2019 

– 

14.06.2019 

Scrie minim 3 

numere date 

 

Evaluarea 

orală 

Fișe de lucru 

Îndrumare 

O5 - să 

compare 

numere în 

concentrul 

0-100 

Numere 

naturale 0-

100 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstra-ţia 

Exerciţiul 

Fişe de lucru 

Activitatea 

directă 

Material 
intuitiv 

11.02.2019 

– 

14.06.2019 

Compară 

minim 3 

perechi de 

numere date 

 

Evaluarea 

orală 

Îndrumare 

O6 – să 

recunoască 

figurile și 

corpurile 

geometrice 

din mediul 

apropiat 

Figuri plane. 

Corpuri 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

Activitatea 

directă 

Material 

intuitiv 

11.02.2019 

– 

14.06.2019 

Recunoaște 

minim o figură 

geometrică și 

un corp 

geometric 

Evaluarea 

orală 

Îndrumare 

Valorificarea 

pozitivă 

permanentă 
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O7 – să 

realizeze 

experiențe 

pentru 

observarea 

unor 

regularități 

din mediul 

apropiat 

Plante și 

animale. 

Pământul 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

Activitatea 

directă 

Material 

intuitiv 

11.02.2019 

– 

14.06.2019 

Realizează 

minim o 

experiență 

Evaluarea 

orală 

Îndrumare 

Valorificarea 

pozitivă 

permanentă 

O8 – să 

identifice 

unități de 

măsură 

pentru 

lungime și 

capacitate, 

precum și  

bancnotele 

și monedele 

Lungime. 

Capacitate.  

Bani. Timp 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

Activitatea 

directă 

Material 

intuitiv 

11.02.2019 

– 

14.06.2019 

Identifică 

minim o 

unitate de 

măsură, o 

bancnotă și o 

monedă 

Evaluarea 

orală 

Îndrumare 

Valorificarea 

pozitivă 

permanentă 

 

Evaluarea periodică: 

Obiective realizate:  

- trasează, fără sprijin, literele de mână după contur dat; 

- dialoghează cu sprijin, în limita posibilităţilor sale, pe teme cunoscute; 

- formulează răspunsuri simple la întrebările legate de imagini; 

- numără până la 15; 

- recunoaște cifrele până la 5; 

- recunoaște figurile geometrice triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc. 

Dificultăţi  întâmpinate:  

Trasează, fără sprijin, literele de mână, precum și silabele sau cuvintele, DOAR după 

contur punctat, însă fără a le recunoaşte. Este un automatism, însă nici mişcarea nu este continuă 

după puncte, ci un fel de trasare tremurată din mai multe mişcări. Nu recunoaște literele de tipar 

(decât câteva izolate) și nu reuşeşte să scrie singur literele de mână, nici cele de tipar . Cu 

ajutorul mamei care susține că scrie cu mâna lui acasă ceea ce elevul începe în clasă cu sprijin 

din partea învățătoarei, acesta scrie două rânduri cu litera de mână învățată și copiază un cuvânt. 

Însă în clasă nu mai continuă nimic după ce învățătoarea merge să supravegheze alt elev. Nu 

poate citi litere, cu atât mai puțin silabe sau cuvinte. Repetă cuvintele sau propozițiile pe care 

învățătoarea i le comunică.  

Nu reuşeşte să numere mai mult decât 15. Așadar, exercițiile de adunare și scădere al 

căror rezultat este mai mare decât 15 nu pot fi rezolvate. Exercițiile de adunare și scădere le 
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efectuează astfel: îi solicit să îmi ofere un număr de obiecte (de obicei instrumentele de scris 

din penar) la care să mai adauge/îndepărteze un alt număr de obiecte, apoi să le numere. Însă 

numărarea este greoaie, sare peste cifre/numere sau, pur și simplu, așteaptă ca învățătoarea să 

pronunțe începutul cifrei care ar urma. Nu poate recunoaște numerele, ci doar cifrele care 

compun numărul, nu compară și nu ordonează numere. 

Nu recunoaște anotimpurile din imaginile date, doar descrie ceea ce vede în imagini (om 

de zăpadă, soare, nori, copac), cu atât mai puțin nu poate preciza lunile specifice unui anotimp. 

Nu cunoaște zilele săptămânii. Recunoaște ceasul de perete și spune că se află sus, însă alte 

tipuri de ceas nu recunoaște. Nu cunoaște valoarea banilor, poate preciza decât că sunt bani și 

atât. 

De multe ori mă privește absent, refuză să colaboreze sau mă ignoră în încercarea mea de 

a-i oferi sprijin. Atunci când nu reușește să scrie singur o cerință pe care i-am solicitat-o 

(exemplu, să scrie o literă) mă ia de mână să îl ajut să scrie.  

La întrebările pe care i le adresez, la unele răspunde scurt, însă, de cele mai multe ori, 

răspunsul lui la întrebare este invariabil repetarea întrebării adresată de către mine. 

Metode cu impact ridicat:  

- pozitiv:  

Aprecierea, îndrumarea, valorificarea pozitivă permanentă, metoda fonetică, analitico-

sintetică, exerciţiul, demonstraţia 

     - negativ:  

Nu este cazul. 

Revizuirea programului de intervenţie personalizat (în funcţie de rezultatele evaluărilor 

periodice): 

Se propune o aplecare mai mare în ceea ce priveşte recunoașterea literelor și scrierea de 

către elev a literelor de mână, atât în clasă, cât şi acasă, precum şi un accent mai mare pe 

formarea de mulţimi cu un număr de elemente date. De asemenea, alte metode prin care elevul 

să poată recunoaşte atât literele, cât și numerele învăţate. 

Recomandări particulare: 

- adaptarea permanentă a sarcinilor propuse la posibilităţile intelectuale ale elevului cu 

cerinţe educaţionale speciale; 

- stimularea pozitivă a elevului cu cerinţe educaţionale speciale. 

 Rolul şi modul de implicare a părţilor în program: 
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Cadrul didactic s-a implicat activ în timpul orelor de curs ale elevului (orele 9.00 – 13.00) 

prin introducerea acestuia în orice activitate din clasă (jocuri, dialoguri, fişe de lucru, desene, 

filmuleţe, animaţii, prezentări), atât cât sarcinile didactice și timpul a permis. 

Mama, la solicitarea cadrului didactic, continuă activitatea desfăşurată în clasă, fie de 

implicare a elevului în dialog permanent, fie de continuare a cerințelor pe care elevul nu le 

termină de rezolvat în clasă. Mama informează că, de multe ori, nici cu dumneaei nu vrea să 

coopereze acasă în rezolvarea cerințelor. 

 

Semnătura directorului                                         Semnătura membrilor din echipa de 

lucru,  

prof. …….                                                       prof. înv. primar  

                                                                                mama – A. A. 
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3.48. Integrarea/incluziunea școlară a elevilor cu CES. Adaptarea 

Curriculară 

 

Profesor Draga Andronescu,  

Profesor Luciana Petrariu,  

Profesor Maria Tănase,  

Școala Gimnazială Specială nr. 2 București 

 

Adaptarea curriculară reprezintă corelarea conținuturilor componentelor curriculumului 

național cu posibilitățile elevului cu CES sau alte tipuri de cerințe educaționale din perspectiva 

finalităților procesului de adaptare și de integrare școlară și socială a acestuia. 

Adaptarea curriculară presupune, printre altele: 

 selectarea unor părți din curriculumul general și a unor activități de învățare,de regulă 

cele mai complexe, și transmiterea acestora utilizând strategii didactice adaptate 

particularităților psihoindividuale; 

 accesibilizarea tuturor părților din curriculum; 

 realizarea unei corelații între activitățile de învățare și competențele vizate, precum și cu 

metodele și mijloacele de evaluare, în concordanță cu particularitățile elevului; 

 selectarea unor metode și instrumente de evaluare funcțională care să permită 

evidențierea evoluției elevului. 

Adaptarea curriculară se realizează în urma evaluărilor psihopedagogice/evaluărilor 

iniţiale realizate de profesorul itinerant și de sprijin, respectiv profesorul de la fiecare disciplină. 

Pe baza rezultatelor obţinute, în urma evaluării şi a interpretării rezultatelor, se vor realiza: 

 proiectarea strategiilor educaţionale care li se potrivesc elevilor cu C.E.S.; 

 diferenţierea actului didactic de către profesor în funcţie de posibilităţile şi nevoile 

elevului; 

 favorizarea valorificării potenţialului elevilor. 

Predarea, învăţarea şi evaluarea se vor realiza respectând principiile integrării şi ale 

incluziunii, printre care: 

 principiul asigurării dezvoltării elevului în conformitate cu potenţialul de care acesta 

dispune; 

 principiul evaluării în raport cu nevoile şi cerinţele elevului; 
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 pricipiul abordării pozitive (focalizarea pe valorificarea „punctelor tari” ale elevului); 

 principiul adaptării curriculare diferenţiate şi personalizate. 

Ca resurse se vor folosi: materiale diferite, fişe de lucru individualizate în funcţie de 

nevoile elevului. 

Principiile pedagogice, metodele, gradul de dificultate al testelor, cât şi perioada , se vor 

adapta întotdeauna nevoilor şi cerinţelor copiilor. 

Curriculumul se va adapta astfel încât acesta să includă diverse strategii de învăţare activă 

centrată pe elev. 

 

Exemplu de adaptare curriculară: 

Disciplina: matematică clasa: a II-a 

Perioada de implementare: anul şcolar 2019 – 2020 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

 

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare. 

2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul 

înconjurător.  

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat.  

4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică.  

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date.  

6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări. 

 

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare. 

Competențe 

specifice 
Activităţi de învăţare 

Metode şi 

mijloace de 

realizare 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Scrierea, 

citirea şi 

formarea 

numerelor 

până la 1000; 

reprezentarea numerelor de trei 

cifre cu ajutorul numărătorii de 

poziţionare;  

citirea şi scrierea numerelor de 

la 0 la 1000;   

transcrierea cu cifre a unor 

numere din intervalul 0 – 1000, 

scrise în cuvinte;  

jocuri de asociere a numerelor 

mai mici decât 1000 cu 

reprezentarea lor prin desen;  

Dialogul dirijat; 

Explicaţia; 

Jocul didactic; 

Fişe de lucru 

adaptate;  

 

 

 

 

Metode de evaluare 

Probe orale;  

Probe scrise; 

Instrumente de 

evaluare  

fişa de evaluare 

adaptată. 
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identificarea ordinelor şi 

claselor;  

evidenţierea cifrei unităţilor / 

zecilor / sutelor dintr-un număr;   

Compararea 

numerelor în 

concentrul 0 - 

1000; 

compararea unor grupuri de 

obiecte prin punerea elementelor 

unele sub altele, încercuirea 

părţilor comune, punerea în 

corespondenţă;   

scrierea rezultatelor obţinute 

prin comparare, utilizând 

semnele <, >, =;   

Dialogul dirijat;  

Explicaţia; 

Jocul didactic; 

Fişe de lucru 

adaptate;  

 

Metode de evaluare 

Probe orale;  

Probe scrise; 

Instrumente de 

evaluare  

fişa de evaluare  

Ordonarea 

numerelor în 

concentrul 0-

1000, folosind 

poziţionarea pe 

axa numerelor, 

estimări, 

aproximări; 

ordonarea 

crescătoare/descrescătoare a 

unor numere naturale de trei 

cifre prin compararea acestora 

două câte două;  

identificarea unor numere mai 

mici decât 1000 în condiţii 

precizate;  

rotunjirea la zeci şi /sau sute a 

unui număr dat;  

Dialogul dirijat;  

Explicaţia; 

Jocul didactic; 

Fişe de lucru 

adaptate;  

 

Metode de evaluare 

Probe orale;  

Probe scrise; 

Instrumente de 

evaluare  

fişa de evaluare 

adaptată. 

Efectuarea de 

adunări şi 

scăderi, mental 

şi în scris, în 

concentrul 0-

1000, 

recurgând la 

numărare 

şi/sau grupare 

ori de câte ori 

este necesar; 

numărare cu pas dat (din 2 în 2, 

din 20 în 20, din 100 în 100 etc.) 

cu sau fără suport intuitiv;  

compunerea şi descompunerea 

numerelor în concentrul 0 – 

1000, folosind obiecte, desene şi 

numere;  

efectuarea de adunări/scăderi cu 

numere mai mici decât 1000, 

fără şi cu trecere peste ordin şi 

verificarea prin operaţia inversă;  

rezolvarea de adunări şi scăderi, 

mental şi în scris, cu şi fără 

trecere peste ordin, respectând 

algoritmul şi aşezarea corectă a 

unităţilor, zecilor şi sutelor.   

Dialogul dirijat;  

Explicaţia; 

Jocul didactic; 

Fişe de lucru 

adaptate;  

 

Metode de evaluare 

Probe orale;  

Probe scrise; 

Probele practice;  

Instrumente de 

evaluare  

fişa de evaluare 

adaptată. 

Efectuarea de 

înmulţiri şi 
împărţiri în 

concentrul 0-

1000 prin 

adunări/scăderi 

repetate.  

adunarea cardinalelor unor 

mulţimi care au acelaşi număr de 
elemente;  

jocuri de extragere repetată a 

unui anumit număr de elemente 

dintr-o mulţime dată;  

evidenţierea mai multor 

modalităţi de grupare a 

elementelor unei mulţimi pentru 

determinarea cardinalului 

acesteia;  

Dialogul dirijat;  

Explicaţia; 
Jocul didactic; 

Fişe de lucru 

adaptate;  

 

Metode de evaluare 

Probe orale;  
Probe scrise; 

Instrumente de 

evaluare  

fişa de evaluare 

adaptată. 
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aflarea unei sume de termeni 

egali prin rezolvarea unor 

probleme practice;   

efectuarea de înmulţiri în 

concentrul 0 - 100, prin adunări 

repetate sau utilizând proprietăţi 

ale înmulţirii;  

efectuarea de împărţiri cu rest 0, 

în concentrul 0 100 prin scăderi 

repetate sau recurgând la 

înmulţire;  

Utilizarea unor 

denumiri şi 

simboluri 

matematice 

(sumă, total, 

termenii unei 

sume, 

diferenţă, rest, 

descăzut, 

scăzător, 

produs, factorii 

unui produs, 

cât, deîmpărţit, 

împărţitor, <, 

>, =, +, -, ·, :)  

rezolvarea de exerciţii de tipul: 

„Află suma/ diferenţa/ produsul/ 

câtul/ jumătatea/ sfertul/ dublul 

etc.”;  

utilizarea fracţiilor jumătate, 

respectiv sfert, utilizând suport 

concret sau desene (pizza, tort, 

măr, pâine, cutie de bomboane, 

caiet etc.);  

aflarea unui termen necunoscut, 

folosind metoda balanţei, proba 

adunării/scăderii sau prin 

încercării;  

Dialogul dirijat;  

Explicaţia; 

Jocul didactic; 

Fişe de lucru 

adaptate;  

 

Metode de evaluare 

Probe orale;  

Probe scrise; 

Instrumente de 

evaluare  

fişa de evaluare 

adaptată. 

 

2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul 

înconjurător.  

Competențe 

specifice 
Activităţi de învăţare 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Localizarea 

unor obiecte 

prin stabilirea 

unor 

coordonate în 

raport cu un 

sistem de 

referinţă dat, 

folosind 

sintagmele 

învăţate; 

identificarea poziţiei pe care o 

ocupă diverse obiecte în 

desene/realitatea imediată, în 

raport cu alte obiecte precizate;   

poziţionarea obiectelor în spaţiu, 

în raport cu alte obiecte 

precizate;   

recunoaşterea poziţiei verticală, 

orizontală sau oblică a unor 

obiecte din realitatea imediată 

sau în cadrul unor desene;   

compararea poziţiei a două 

obiecte din mediul apropiat; 

Dialogul dirijat;  

Explicaţia; 

Jocul didactic; 

Fişe de lucru 

adaptate;  

 

 

 

 

Metode de evaluare 

Probe orale;  

Probe scrise; 

Instrumente de 

evaluare  

fişa de evaluare 

adaptată. 

 

 

 

Evidenţierea 

unor 

caracteristici 

simple 

identificarea şi denumirea 

formelor plane: pătrat, triunghi, 

dreptunghi, cerc;   

Dialogul dirijat;  

Explicaţia; 

Jocul didactic; 

Metode de evaluare 

Probe orale;  

Probe scrise; 
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specifice 

formelor 

geometrice 

plane şi 

corpurilor 

geometrice 

identificate în 

diferite 

contexte; 

recunoaşterea formelor 

obiectelor/ feţelor unor corpuri 

din mediul apropiat;  

recunoaşterea unor corpuri 

geometrice în mediul apropiat 

(cub, cuboid, sferă, cilindru, 

con);  

Fişe de lucru 

adaptate;  

 

Instrumente de 

evaluare  

portofoliul; 

fişa de evaluare 

adaptată. 

 

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat.  

Competențe 

specifice 
Activităţi de învăţare 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Rezolvarea de 

probleme în 

cadrul unor 

investigaţii, 

prin 

observarea şi 

generalizarea 

unor modele 

sau regularităţi 

din mediul 

apropiat; 

 

 

 

 

 

 

 

completarea de şiruri de numere 

mai mici decât 1000 sau de 

obiecte ordonate, respectând 

reguli precizate;  

realizarea unor modele repetitive 

(prin desen sau cu obiecte), 

respectând o anumită regulă;  

completarea unor spaţii lacunare 

dintr-un şir de 

obiecte/simboluri/numere;  

recunoaşterea în desene/ 

imagini/ machete/ filme 

documentare/ prezentări a unor 

forme de relief (munţi, câmpii) 

sau medii de viaţă;  

realizarea unor 

albume/colaje/puzzle-uri cu 

formele de relief sau cu mediile 

de viaţă, individual sau la nivelul 

clasei;  

Dialogul dirijat;  

Explicaţia; 

Jocul didactic; 

Fişe de lucru 

adaptate;  

 

 

 

 

 

 

 

Metode de evaluare 

Probe orale;  

Probe scrise; 

Instrumente de 

evaluare  

portofoliul. 

fişa de evaluare 

adaptată. 

 

 

 

 

 

4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică.  

Competențe 

specifice 
Activităţi de învăţare 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Descrierea 

unui plan de 

lucru folosind 

câţiva termeni 

ştiinţifici, 

reprezentări 

prin desene şi 

operatorii 

logici „ şi”, 

„sau”, „nu”; 

jocuri logico-matematice;   

realizarea planului de 

înregistrare a schimbărilor meteo 

şi de prezentare a calendarului 

naturii, realizat pe o perioadă 

determinată de timp;  

Dialogul dirijat;  

Explicaţia; 

Jocul didactic; 

Fişe de lucru 

adaptate;  

 

Metode de evaluare 

Probe orale;  

Probe scrise; 

Instrumente de 

evaluare  

portofoliul. 
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5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date.  

Competențe 

specifice 
Activităţi de învăţare 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Sortarea, 

clasificarea şi 

înregistrarea 

prin desene şi 

tabele a unor 

date din 

mediul 

cunoscut; 

 

 

 

 

 

selectarea/gruparea unor figuri 

geometrice după mai multe 

criterii date;  

selectarea materialelor de lucru 

după mai multe criterii date (ex.: 

Alegem materiale tari, aspre şi 

colorate.);  

gruparea unei varietăţi de plante 

şi animale pe criteriul 

apartenenţei la un mediu de viaţă 

şi înregistrarea rezultatelor într-

un organizator grafic; 

Dialogul dirijat;  

Explicaţia; 

Jocul didactic; 

Fişe de lucru 

adaptate; 

 

 

 

 

Metode de evaluare 

Probe orale;  

Probe scrise; 

Instrumente de 

evaluare  

portofoliul; 

fişa de evaluare 

adaptată. 

Rezolvarea de 

probleme de 

tipul a±b=x; 

a±b±c=x în 

concentrul 0-

1000; a·b=x; 

a:b=x, în 

concentrul 0-

100, cu sprijin 

în obiecte, 

imagini sau 

reprezentări 

schematice. 

identificarea cuvintelor care 

sugerează operaţii aritmetice (a 

dat, a primit, s-a spart, a 

distribuit în mod egal, pentru 

fiecare etc);  

rezolvarea de probleme folosind 

obiecte concrete, desene sau 

reprezentări simbolice; 

Dialogul dirijat;  

Explicaţia; 

Jocul didactic; 

Fişe de lucru 

adaptate;  

 

Metode de evaluare 

Probe orale;  

Probe scrise; 

Instrumente de 

evaluare  

fişa de evaluare 

adaptată. 

 

6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări. 

 

Competențe 

specifice 
Activităţi de învăţare 

Metode şi 

mijloace de  

realizare 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

Utilizarea unor 

măsuri 

neconvenţional

e pentru 

determinarea şi 

compararea 

maselor, 

lungimilor şi 

capacităţilor; 

aprecierea maselor unor obiecte, 

„cântărite” în propriile mâini; 

ordonarea unor obiecte date, pe 

baza comparării succesive (două 

câte două) a capacităţii lor;  

identificarea unor obiecte pe 

baza unor caracteristici privind 

capacitatea acestora (”plin”, 

”gol” etc.). 

Dialogul dirijat;  

Explicaţia; 

Jocul didactic; 

Fişe de lucru 

adaptate; 

 

 

Metode de evaluare 

Probe orale;  

Probe scrise; 

Instrumente de 

evaluare  

portofoliul; 

fişa de evaluare 

adaptată. 

Utilizarea unor 

unităţi de 

măsură pentru 

determinarea, 

compararea şi 

ordonarea unor jetoane cu 

numele zilelor săptămânii sau 

ale lunilor anului;  

Dialogul dirijat;  

Explicaţia; 

Jocul didactic; 

Fişe de lucru 

adaptate;  

Metode de evaluare 

Probe orale;  

Probe scrise; 

Instrumente de 

evaluare  
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ordonarea 

duratelor unor 

evenimente 

variate; 

identificarea datei unor 

evenimente din viaţa personală a 

copilului;  

găsirea corespondenţei dintre un 

eveniment şi anotimpul în care 

acesta are loc;   

completarea calendarului 

personal/ calendarului clasei cu 

evenimente care au importanţă 

pentru copii/activităţi 

extraşcolare;  

 portofoliul; 

fişa de evaluare 

adaptată. 
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3.49. Test de evaluare inițială matematică- clasa a V-a adaptat  pentru elevii 

cu CES 

 

Profesor Mureșan Smaranda, 

Școala Gimnazială Finteușu Mic, jud. Maramureș 

 

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I și  Partea II se acordă 90 p. 

Din oficiu se acordă 10 p. 

Partea I 

20 p    1. Efectuaţi:      a) 256 + 782 =                              

                                     b) 1578 − 1254 =          

                                     c) 23 ∙ 46 = 

                                    d) 432 :3 =  

12 p    2. Transformaţi:      a) 5𝑘𝑚 =. . . . . . . . . . 𝑚                           

                                           b)120𝑚𝑖𝑛 =. . . . . . . . . ℎ            

                                           c) 2000𝑔 =. . . . . . . . . 𝑘𝑔 

                                           d) o ora și jumătate =. . . . . . . . . min 

15 p      3. Aflaţi:      a) Cel mai mare număr  natural de 3 cifre distincte este............ 

                                  b) Numărul 296 mărit cu 25 devine........................................... 

                                  c) Numărul 75 mărit de 6 ori devine........................................... 

Partea II-a 

La aceste probleme se cer rezolvările complete. 

15 p      4. Efectuaţi:     [(702: 9 + 4 ∙ 25) − (8 + 1024: 32)]: 6 = 

 18 p    5. Determinaţi : 

                  a) numărul n știind că este un sfert din  360. 

                  b) Ce fracţie din pătrat este hașurată? 

                  c) Ce fracţie din triunghi este hașurată?   

10 p    6. Suma a două numere este 115. Un termen al sumei este egal cu 97.  

              Aflați al doilea termen. 

 

Barem de evaluare și notare 

Partea I 

Se punctează doar  răspunsul corect cu maxim de puncte: 
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Nr. item 1 a) 1.b) 1. c) 1.d) 2.a) 2.b) 2.c) 2.d) 3.a) 3.b) 3.c) 

Rezultate 1038 324 1058 144 5000m 2h 2kg 90min 987 321 450 

Punctaj 5p 5p 5p 5p 3p 3p 3p 3p 5p 5p 5p 

 

Partea  a II-a 

Pentru orice rezolvare corectă chiar diferită de cea din barem se acordă punctaj maxim: 

4.  15 p [(702: 9 + 4 ∙ 25) − (8 + 1024: 32)]: 6 = 
[(78 + 100) − (8 + 32)]: 6 = 
(178 − 40): 6 = 

138 ∶ 6 =23. 

 

5p 

5p 

5p 

5.  18 p a) 360 ∶ 4 = 90 
b) o patrime(un sfert) 

c) o doime(o jumatate) 

6p 

6p 

6p 

6.   10 p 𝑎 + 97 = 115 

𝑎 = 115 − 97 

𝑎 = 18 

5p 

3p 

2p 

 

 COMPETENȚE  DE  EVALUAT   

CONȚINUTURI C1 C2 C3 C4 C5 C6 

TOT

AL 

Operatii cu numere 

naturale 
I 

1(20p)      20p 

Exercitii de calcul cu 

numere natural 

urmarind ordinea 

efectuarii operatiilor 

si folosirea corecta a 

parantezelor 

II 

4(15p) 

     15p 

Exercitii de calcul cu 

transformari de 

unitati de masura 

 I2(10p     10p 

Cunoasterea notiunii 

de fractie, figure 

geometrice    

II 5b (7p) 

II 5c (7p)   14p 

Operatii cu numere 

natural ce deriva din 

expresiile “cu atat 

mai mult cu atat mai 

putin, marit de atatea 

ori”   

I 3b 

(5p) 

I 3c 

(5p) 

    10p 

Transpunerea unei 

situatii problema in 

limbaj matematic   

I 3a 

(5p) 

  

II 

6(4p)  9p 

Stabilirea 

necunoscutelor si a 

operatiilor pentru a 

rezolva o problema     

II 

5a(6p) 

II 6 

(2p) 8p 
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MATRICEA DE SPECIFICAȚII - TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ -  CLASA a 

V-a 

 

C6. Interpretarea semnificaţiei operaţiilor aritmetice în rezolvarea unor situaţii problemă 

 

COMPETENȚELE DE EVALUAT ASOCIATE TESTULUI DE EVALUARE 

INIȚIALĂ PENTRU CLASA a V- a: 

C1. Identificarea, în contexte variate, a unor corespondenţe simple după reguli date 

C2. Recunoașterea unor figuri geometrice 

C3. Utilizarea numerelor fracţionare pentru a exprima subdiviziuni ale întregului 

C4. Aplicarea regulilor de calcul și folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu 

numere naturale 

C5. Analizarea, pe baza unui plan simplu de idei, a demersului parcurs în rezolvarea unei 

ecuaţii sau a  unei probleme. 

 

Bibliografie: 

Sorin Peligrad, Ioan Șerdean, Dan Zaharia, Maria Zaharia, Mate 2000+11/12, editura 

Paralela 45, Pitești, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheme simple 

pentru a figura pasii 

de rezolvare a unei 

probleme      

II 6 

(4p) 4p 

TOTAL 35p 10p 15p 14p 10p 6p 90p 
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3.50. Integrarea/incluziunea școlară a elevilor cu CES – cum realizez un 

plan se servicii personalizat eficient? 

 

                               Profesor Gorgan Lavinia – Cristina, 

Școala Gimnazială Nr. 1 Sânmihaiu Almașului, jud. Sălaj 

 

Educația incluzivă presupune că toți elevii unei școli sunt bineveniți, acceptați și că toți 

elevii sunt susținuți și ajutați să învețe, să contribuie și să participe la toate activitățile  din școală. 

Educația incluzivă se referă și la modul în care școlile sunt construite și amenajate, incluzând 

aici de la săli de clasă până la programe de învățare, astfel încât toți elevii să învețe și să participe 

la activități împreună. 

În orice școală ar trebui să se facă schimbările necesare, astfel încât să ajute elevii, 

indiferent de deficiențe, să participe alături de ceilalți, dacă se dorește o abordare incluzivă. 

Școala are responsabilitatea de a maximiza condițiile de învățare și bunăstarea tuturor elevilor 

și de a asigura accesul la educație de calitate, fără niciun fel de discriminare. Toți copiii merită 

experiențe educaționale calitative. 

Un mijloc de a ajuta copiii cu cerințe educaționale speciale este realizarea unui Plan de 

Servicii Personalizat. 

Un astfel de Plan se realizează pe baza nevoilor de dezvoltare ale copilului cu CES și are 

în vedere suportul și serviciile necesare pentru a veni în întâmpinarea acestor nevoi. De 

asemenea, el ar trebui să cuprindă, pe lângă strategiile urmărite pentru ameliorarea problemelor 

cu care se confruntă copilul, și modalitățile de evaluare folosite, pentru a urmări progresul 

acestuia. 

De regulă, Planul de Servicii Personalizat reprezintă efortul comun al unui grup de 

specialiști, care se implică, pe diferite niveluri, în remedierea/ ameliorarea problemelor 

identificate în cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale. 

Pentru realizarea unui plan calitativ este necesară abordarea lui în mai mulți pași.  

În primul rând, este de un real ajutor organizarea unei întâlniri cu părinții, copilul, 

profesorul de la clasă și diverși specialiști (în funcție de deficiența copilului), întâlnire care are 

ca scop analizarea/ identificarea clară a problemelor cu care se confruntă copilul. Următorul 

pas de urmat este realizarea unei ședințe de lucru, unde să se împărtășească informațiile adunate 

și concluziile stabilite. Mai apoi este necesară stabilirea aspectelor asupra cărora este necesar a 
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se interveni, iar apoi identificarea țintelor/ obiectivelor și trasarea principalelor căi de acțiune 

viitoare.  

Abia după parcurgerea tuturor acestor pași se trece, de regulă, la scrierea sau modificarea, 

după caz, a Planului de Servicii Personalizat. Evident, după scrierea acestuia se impune 

implementarea lui, iar ultimul proces de efectuat este revizuirea și îmbunătățirea. 

În continuare voi prezenta un exemplu de astfel de plan, un plan după care am lucrat, 

întocmit la disciplina Limba și literatura română, pentru un copil de clasa a V – a, cu retard 

grav, înscris în învățământul de masă. Pentru rezultate optime în activitatea cu elevul în cauză 

au fost implicați și specialiști precum psihologul, consilierul școlar, logopedul. 

 

EXEMPLU DE PLAN  DE  SERVICII  PERSONALIZAT 

pentru  copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

 

Numele şi prenumele copilului/elevului:  

Mama:     

Tata:      

Reprezentantul legal al copilului:  

Data naşterii:  

Domiciliul:  

Unitatea de învăţământ la care este înscris:  

Data realizării planului de servicii individualizat:  

Responsabilul de caz servicii educaţionale:  

 

Servicii psihoeducaţionale pentru copilul cu CES 

 

Tipul de 

serviciu/ 

intervenție 

 

Instituția  

 

Obiective 

 

Metode de 

evaluare  

 

Perioada 

acordare 

serviciu 

Persoana 

responsabilă 

de acordare a 

serviciului/ 

Date contact 

Servicii 

educaționale 

 

Domeniul de 

intervenţie: 

limba română 

 

 

 

 

 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 1 

Sânmihaiu 

Almașului 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral: 

- să înţeleagă 

semnificaţia 

globală a 

mesajului oral; 

- să sesizeze 

intuitiv 

discuții 

frontale/ 

conversația/ 

jocul 

didactic  

 

 

 

 

 

 

 

An 

școlar 

2018-

2019 

 

 

 

 

 

Profesor 

Gorgan 

Lavinia 

 

 

Nr. tel. 

........................ 
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corectitudinea 

unei propoziţii 

ascultate; 

- să distingă 

cuvintele dintr-

o propoziţie 

dată, silabele 

dintr-un cuvânt 

şi sunetele 

dintr-o silabă; 

- să sesizeze 

sensul 

cuvintelor într-

un enunţ dat. 

 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare 

orală: 

- să formuleze 

clar şi corect 

enunţuri 

verbale 

potrivite unor 

situaţii date; 

- să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri. 

 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

(citirea / 

lectura): 

- să identifice 

litere, grupuri 

de litere, 

silabe, cuvinte 

şi enunţuri în 
textul tipărit şi 

în textul de 

mână; 

- să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care 

le însoţesc; 

- să desprindă 

semnificaţia 

 

 

 

 

  

discuții 

frontale/ 

conversația/ 

jocul 

didactic  

 

 

 

conversația/ 

jocul 

didactic / 

fișe de 

evaluare/ 

chestionare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația

/ 

jocul 

didactic / 

fișe de 

evaluare/ 

chestionare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 664  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

globală a unui 

text citit; 

- să citească în 

ritm propriu, 

corect, un text 

cunoscut. 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare 

scrisă: 

- să scrie corect 

litere, silabe, 

cuvinte; 

- să scrie 

corect, lizibil şi 

îngrijit 

propoziţii 

scurte. 

Servicii de 

asistență 

psihopedagogică 

prin cadru 

didactic 

itinerant și de 

sprijin 

 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 1 

Sânmihaiu 

Almașului 

-consiliere 

psihopedagogic

ă în probleme 

emoționale, 

comportamenta

le, de învățare, 

pentru 

promovarea 

stării de bine, 

dezvoltării 

personale și 

prevenției. 

 

 

chestionare/ 

fișe de 

progres 

 

 

An 

școlar 

2018-

2019 

 

 

Psiholog 

................. 

 

Nr. tel. 

................. 

Servicii de 

consiliere și 

orientare 

școlară 

 

 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 1 

Sânmihaiu 

Almașului  

-formarea 

abilităților și 

competențelor 

cognitive, 

stimularea 

proceselor 

psihice 

implicate în 

învățare: 
gândire, 

memorie, 

atenție, 

dezvoltarea 

competențelor 

emoționale, 

dezvoltarea 

relațiilor 

interpersonale, 

formarea 

schemelor 

 

conversația/ 

jocul 

didactic / 

fișe de 

evaluare/ 

chestionare  

 

 

An 

școlar 

2018-

2019 

 

 

 

Psiholog  

............ 

 

Nr. tel. 

.............. 
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comportamenta

le specifice 

vârstei; 

-dezvoltarea 

abilităților de 

integrare 

socială; 

-dezvoltarea 

personală; 

-dezvoltarea 

competențelor 

emoționale; 

Servicii de 

terapie 

logopedică 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 1 

Sânmihaiu 

Almașului 

 

-stimularea 

dorinței de 

comunicare a 

copilului; 

-transformarea 

comunicării 

într-o joacă, 

realizată prin 

activități 

distractive și 

amuzante; 

-includerea 

optimă în 

grupă/clasă a 

copilului cu 

CES, 

asigurarea 

șanselor egale 

pentru acesta la 

instrucție și 

educație; 

conversația/ 

jocul 

didactic  

 

An 

școlar 

2018-

2019 

 

Profesor 

Gorgan 

Lavinia 

 

Nr. tel. 

................... 

 

Măsuri de 

sprijin pentru 

educația 

incluzivă 

 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 1 

Sânmihaiu 

Almașului 

-asigurarea 

colaborării 

școală-familie 

în activități 

extracurricular

e; 

-adaptarea 
curriculară la 

cerințele și 

posibilitățile 

copilului. 

 

chestionare 

 

 

An 

școlar 

2018-

2019 

 

 

Profesor 

Gorgan 

Lavinia 

Nr. tel. 

................... 

 

 

Bibliografie: 

Australian Government, Department of education and training, Planning for Personalised 

Learning and Support: A National Resource Based on the Disability Standards for Education 

2005; 
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John Dwyfor Davies, Philip Garner, John Lee, Managing special needs in mainstream 

schools, David Fulton Publishers, London, 2019; 

https://ddwa.org.au/wp-

content/uploads/2017/08/DDWAPersonalisedLearningSupportPlansHandbook-DIGITAL.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ddwa.org.au/wp-content/uploads/2017/08/DDWAPersonalisedLearningSupportPlansHandbook-DIGITAL.pdf
https://ddwa.org.au/wp-content/uploads/2017/08/DDWAPersonalisedLearningSupportPlansHandbook-DIGITAL.pdf
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3.51. Program de intervenție personalizat (limbaj) 

 

Profesor educator Ciornohac Mădălina, 

Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iași, jud. Iași  

 

Numele şi prenumele beneficiarului:  S.A.P. 

Data şi locul naşterii: 04.06.2009, Iași   

Domiciliul: Iaşi  

Şcoala/Instituţia:  Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Iași 

Echipa de lucru: psihopedagogul, profesorul de psihopedagogie specială, profesorul 

educator 

Problemele cu care se confruntă copilul: Conform anexei 1, comportamentul 

comunicațional al elevului indică faptul că acesta prezintă  o capacitate scăzută de înțelegere a 

mesajelor verbale precum și o întârziere în dezvoltarea limbajului expresiv. Scala de dezvoltare 

Portage confirmă faptul că nivelul de dezvoltare al limbajului  se încadrează între 0-1 an. Elevul 

poate arăta sau da la cerere, însă nu distinge categorii de obiecte sau denumirea acestora. De 

asemenea, poate îndeplini comenzi simple însoțite de gesturi, folosește un anumit cuvânt pentru 

a-și exprima nevoia de a merge la toaletă, repetă aceeași silabă de 2 ori, combină- 2 silabe 

diferite în jocul vocal.  Modalitățile prin care S.A.P. refuză lucrurile care nu îi plac se rezumă 

la: expresii faciale (grimase), împinge persoana/obiectul respectiv. De asemenea, comunică 

verbal doar spontan, la intervale mari de timp, în sensul că pronunță sporadic un cuvânt care 

desemnează un animal; manifestările vocale sunt prezente; prezintă ecolalie întârziată repetând 

câteva cuvinte auzite însă greu inteligibile.  

Priorităţi pentru perioada: decembrie - mai 

Obiective generale: 

O1. Formarea și dezvoltarea imitației (imitație motrică grosieră, imitație cu obiecte, 

imitație motrică fină, imitație motrică orală, imitație verbală). 

O2. Formarea și dezvoltarea limbajului receptiv. (câteva obiecte uzuale ) 

Structura programului de intervenţie personalizat 

Obiective Conținuturi Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode și 

instrumen

te de 

evaluare 

O.1.Să 

realizeze 

- exerciții de 

imitație care 

Ghidajul fizic, 

demonstrația, 

Decembrie 

- 

Imitarea cu 

prompt 

Observația 
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imitația 

acțiunilor 

cu obiecte. 

produc un 

feedback 

senzorial 

distinct cu 

ajutorul 

obiectelor/ care 

presupun 

manevrarea 

unor obiecte 

fizice: 

aruncarea 

cubului în 

găleată, sunatul 

din clopoțel, 

lovirea tobei, 

lovirea cu 

ciocanul de 

jucărie, 

mâzgâlit, 

învârtirea unei 

lingurițe în 

cană, băut din 

cană, fluturat 

steagul;  

imitația, 

prompt  verbal 

-obiecte pentru 

acțiuni; 

 

Mai 2017 verbal a cel 

puțin 3 

acțiuni cu 

obiecte; 

O.2. Să 

execute 

imitația 

motrică 

orală.  

 

 

 

 

-exerciții de 

imitație a unor 

mișcări ale 

aparatului fono-

articulator: 

deschide gura, 

scoate limba, 

clănțăne dinții, 

țugierea 

buzelor, 

suflarea paiului 

în apă, a unor 

bucățele de 

hârtie, limba 

sus-jos, 

vibrarea 

buzelor, 

umflarea/suger

ea obrajilor; 

Ghidajul fizic, 

demonstrația, 

imitația, 

prompt  verbal; 

obiectele 

necesare 

pentru suflat; 

Decembrie 

- 

Mai 2017 

 

 

 

 

Imitarea cu 

prompt 

verbal a cel 

puțin 3 

acțiuni 

motrice orale; 

Observația 

O.3.Să 

realizeze 

imitația 

verbală 

după 

modelul 

oferit de 

terapeut. 

-exerciții de 

stimulare a 

vocalizării prin 

repetarea de 

către terapeut a 

oricărui sunet 

produs de 

copil;  

Demonstrația, 

imitația, 

exercițiul, 

prompt verbal; 

-suporturi 

figurative, 

recompensa 

Decembrie 

- 

Mai 2017 

 

Imitarea cu 

prompt 

verbal a cel 

puțin 3 

modele 

oferite de 

terapeut; 

Observația 
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 -exerciții de 

emitere a 

onomatopeelor(

graiul 

animalelor) ; 

- exerciții de 

imitare a 

diferitelor 

fenomene din 

natură (ploaia, 

vântul) 

-exerciții de 

imitare a unor 

instrumente 

muzicale (toba, 

trompeta); 

O.4.Să 

potrivească 

obiecte 

identice. 

 

 

- exerciții de 

potrivire obiect 

la obiect: cană, 

lingură, 

creioane, 

farfurii, cuburi, 

mingi, diverse 

fructe etc; (la 

început este 

indicat să 

lucrăm cu itemi 

total diferiți 

pentru ca 

asemănările să 

fie ușor 

observabile);  

Explicația, 

demonstrația, 

exercițiul, 

prompt fizic și 

verbal; 

obiecte; 

Decembrie 

- 

Mai 2017 

 

 

 

Potrivirea a 

cel puțin 3 

obiecte cu 

sprijin verbal; 

Observația 

O.5. Să 

potrivească 

imagini 

identice.  

 

  

-exerciții de 

potrivire 

imagine la 

imagine a 

obiectelor 

învățate 

anterior: cană, 

lingură, 
creioane, 

farfurii, cuburi, 

mingi, diverse 

fructe etc; 

Explicația, 

demonstrația, 

exercițiul, 

prompt fizic și 

verbal; 

Imagini/ 

pictograme cu 

obiectele 
respective;  

Decembrie 

- 

Mai 2017 

 

Potrivirea a 

cel puțin 3 

pictograme 

cu sprijin 

verbal; 

Observația 

 

 

 

 

 

 

O.6.Să 

potrivească 

obiecte la 

imagini. 

 

 

- exerciții de 

potrivire a 

obiectului la 

imaginea 

corespunzătoar

e: cană, lingură, 

creioane, 

Explicația, 

demonstrația, 

exercițiul, 

prompt fizic și 

verbal; 

Obiectele 

necesare, 

Decembrie 

- 

Mai 2017 

 

Potrivirea a 

cel puțin 3 

obiecte la 

pictogramele 

corespunză-

toare  cu 

sprijin verbal; 

Observația 
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farfurii, cuburi, 

mingi, diverse 

fructe etc; 

 

 

 

 

 

 

imagini/pictogr

ame cu 

obiectele 

respective; 

O.7. Să 

identifice 

obiectele 

învățate 

anterior; 

 

 

 

 

-exerciții în 

care copilului i 

se prezintă un 

obiect, apoi 

este solicitat să 

arate și mai 

apoi să dea 

obiectul 

respectiv; pe 

măsură ce 

copilul învață 

denumirea 

obiectului 

respectiv, pe 

masa de lucru 

vor apărea mai 

mulți itemi, 

astfel încât să 

fim siguri de 

capacitatea 

copilului de 

memorare a 

obiectului 

respectiv. Ex. 

de itemi: cană, 

lingură, 

creioane, 

farfurii, cuburi, 

mingi, diverse 

fructe etc 

Explicația, 

demonstrația, 

exercițiul, 

prompt fizic și 

verbal; 

obiectele 

respective,  

Decembrie 

- 

Mai 2017 

 

Identificarea 

a cel puțin 3 

obiecte cu 

sprijin verbal; 

Observația 

 

O.8. Să 
execute 

comenzi 

simple. 

 

 

 

-exerciții 
aplicative de 

executare a 

unor comenzi 

verbale simple 

( ridică mâna, 

stai pe scaun, 

mâinile 

cuminți, pune 

jucăria pe 

masă, închide 

Explicația, 
demonstrația, 

exercițiul, 

prompt fizic și 

verbal; 

obiectele 

representative; 

Decembrie 
- 

Mai 2017 

 

Efectuează 
comporta-

mente 

conform cu 

cel puțin 3 

mesaje 

verbale 

simple;  

Observația 
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ușa, aruncă 

mingea) 

-exerciții de 

receptare a 

unor mesaje 

privind 

comportamentu

l de ascultător, 

privitor: să 

ascultăm, să 

privim, să 

mirosim, să 

pipăim; 

 

Evaluarea finală: 

Obiective realizate: obiectivele au fost realizate parțial în sensul că s-a observat o 

îmbunătățire a capacității de imitație cu obiecte; de asemenea elevul și-a însușit câteva sunete 

noi și câteva comenzi simple precum (stai jos, aruncă mingea, închide ușa); în schimb în ceea 

ce privește formarea și dezvoltarea limbajului receptiv elevul a stagnat la nivelul potrivirii 

imaginilor identice, lucru pe care îl făcea doar cu sprijin fizic.  

Dificultăți întâmpinate: capacitate scăzută de concentrare a atenției, deprinderi școlare 

slab  structurate,  se frustrează destul de repede. 

Metode cu impact ridicat: demonstrația, sarcini secvențializate, predictibilitatea 

sarcinilor; recompense.                                     

Recomandări particulare: consecvență, fermitate în predarea exercițiilor și realizarea 

lor; predictibilitatea sarcinilor și a orarului din ședința respectivă; mediul în care se desfășoară 

activitatea să fie cât mai puțin bogat în stimuli vizuali și auditivi; utilizarea unor recompense 

care au semnificație pentru elev astfel încât să fie motivat să ducă sarcinile până la capăt.  

 

Bibliografie:  

Crișan C., (2014). Tulburările din spectrul autist. Diagnoză, evaluare, terapie, Cluj 

Napoca 

Ron Leaf, Jhon McEachim, Jamison Dayharsh, Marlene Boehm, (2010). Ghid de terapie 

ABA, Editura Frontiera, București. 
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3.52. Plan de intervenție personalizat. Probleme sociale și de relaționare 

 

Profesor psihopedagog Ștefănoiu Daniela Liliana,  

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu-Marmației, jud. Maramureș 

 

Argument 

O primă caracteristică a afectivităţii şcolarului mic este evoluţia ei discretă, latentă, mai 

intimă. Emoţiile, dispoziţiile, sentimentele copilului sunt mai puţin exteriorizate, atât cele 

pozitive cât şi cele negative. De mare importanţă rămân legăturile afective cu părinţii, mai ales 

acum când copiii se confruntă cu sarcini numeroase şi adesea dificile. Dragostea necondiţionată 

a părinţilor este un important factor de securizare şi sprijin pentru a trece peste diferitele 

dificultăţi şi unele insuccese şcolare. Relaţiile afectuoase dintre părinte şi copil, cât şi relaţiile 

dintre părinţi duc la structurarea pozitivă a personalităţii.  Relaţiile defectuoase dintre părinţi şi 

copii au efecte negative (agresivitate, instabilitate, anxietate, timiditate, etc.). Toate acestea se 

resfrâng negativ la nivelul întregii activităţi şcolare. 

Armonizarea relaţiilor părinte-copil, o viaţă de familie echilibrată şi afectuoasă dezvoltă 

trăsături de personalitate opuse celor enumerate mai sus: copilul are încredere în forţele proprii, 

se adaptează uşor vieţii şcolare şi dobândeşte un real echilibru emoţional. În dezvoltarea socio-

emotională a şcolarului mic se observă modificări în înţelegerea şi exprimarea emoţiilor. 

Tabloul clinic 

T. D. are 10 ani, este elev în clasa a-III-a la CSEI. Este un băiat normal dezvoltat din 

punct de vedere fizic, iar intelectual prezintă intelect de limită, încadrându-se în profilul 

psihologic al unui elev de vârstă şcolară mică. Este un copil timid, introvertit, întâmpină 

dificultăţi în a-şi explora potenţialul în momentul confruntării cu grupul. Este ambiţios în 

rezolvarea sarcinilor, dar în ultimul timp este mai retras. Provine dintr-o familie dezorganizată, 

fiind al treilea copil şi cel mai mic dintre fraţi. Relaţiile interfamiliale nu sunt favorabile creşterii 

şi dezvoltării echilibrate a copilului, existând o atmosferă tensionată. În perioada vacanţei de 

vară, mama a părăsit domiciliul, iar copilul a rămas în grija tatălui şi a fraţilor mai mari. Copilul 

locuieşte în altă localitate decât cea în care se află şcoala şi este adus la şcoală de fratele mai 

mare. 

Caracteristici ale vârstei  

După Piaget, subiectul nostru se află în stadiul operaţiilor concrete 7/8-11/12 ani, stadiu 

care se caracterizează prin apariţia grupărilor operaţionale care permit conceptualizări şi 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 673  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

coordonări de concepte. Mobilitatea structurilor mintale permite copilului să ia în considerare 

diversitatea punctelor de vedere. Acest lucru se datorează cristalizării operaţiilor mintale, care 

au la bază achiziţia reversibilităţii. Copilul poate de acum concepe că fiecărei acţiuni îi 

corespunde o acţiune inversă care permite revenirea la starea anterioară. Capacitatea de 

conservare a invarianţilor se extinde, fiind sesizat esenţialul. De la vârsta de 7/8 ani copiii admit 

conservarea materiei, către 9 ani recunosc conservarea greutăţii şi abia la 11-12 ani conservarea 

volumului. Se poate face saltul de la gândirea de tip funcţional, la cea de tip categorial. 

Operaţiile mintale rămân dependente şi limitate de conţinutul pe care îl pot prelucra: materialul 

concret. De aici şi caracterul doar categorial-concret (noţional) al gândirii şcolarului mic. 

Dezvoltarea de sine și socială 

După ce intră în şcoală şi încep să se compare cu alţii, copiii devin autocritici, se simt 

inferiori şi s-ar putea ca stima de sine să scadă (Cole & Cole, 1996). Ei ar putea să fie mai 

inhibaţi în legătură cu lucrurile noi, şi sunt mai sensibili când primesc un feedback de la colegi. 

În timp ce devin conştienţi de domeniile lor specifice de competență şi mult mai conştienţi de 

puterile şi slăbiciunile lor personale, s-ar putea să experimenteze sau o încredere de sine sau o 

îndoială de sine. 

Prieteniile au şi alte funcţii importante. Prin împrietenirea cu colegii, copiii învaţă să îşi 

dezvolte o privire de ansamblu asupra lumii, să experimenteze anumite idei şi roluri, şi să înveţe 

abilităţi importante de interacţiune. Participând în activităţi, ei învaţă să coopereze şi să se pună 

de acord cu colegii, să dea şi să încalce reguli, să îşi asume roluri de lideri şi să înţeleagă 

punctele de vedere ale altora. 

Până la vârsta se 7 ani, copiii încep să-şi depăşească egocentrismul şi să adopte 

comportamente prosociale. Potrivit lui Selman (1980) , copiii din această etapă de dezvoltare 

realizează că ceilalţi oameni au gânduri şi sentimente diferite de a lor.  

În timpul primilor ani de şcoală, socializarea cu colegii este o problemă majoră. Intrarea 

într-un grup şi găsirea unui ,,cel mai bun prieten” contribuie la simţul de competenţă al copiilor. 

În timp ce învaţă să se descurce cu presiunea, respingerea, acceptarea şi acordul colegilor, ei 

încep să formuleze valori, comportamente şi credinţe care facilitează dezvoltarea socială. Ca 

rezultat, ei devin mai capabili în rezolvarea conflictelor şi a problemelor sociale. 

Identificarea problemelor 

Din observaţiile doamnei învăţătoare reiese faptul că a apărut o schimbare a 

comportamentului elevului de la începutul anului şcolar. Elevul este mai retras, nu mai 

comunică cu colegii, este pasiv în timpul activităţilor şcolare, pare trist şi îngândurat.  Doamna 

învăţătoare a  aflat că în timpul vacanţei de vară mama i-a părăsit, iar el a rămas cu tata şi cei 
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doi fraţi mai mari. Înainte, mama era persoana care îl însoţea la şcoală, iar de când a plecat locul 

ei este luat de fratele mai mare. 

Domeniul de intervenţie – probleme de relaționare 

Pentru început a fost necesar să se stabilească un program de întâlnire cu D. Activitățile 

de consiliere individuală permit intrarea în profunzimea problemelor cu care se confruntă 

copilul.   

Durata intervenţiei: 6 săptămâni, 1 oră/săpt. 

Obiective 

 - identificarea cauzelor care favorizează starea de timiditate 

- crearea unui climat afectiv pozitiv care să-i confere sentimentul de securitate şi confort 

- dezvoltarea stimei de sine 

Planul de intervenţie personalizat 

Lipsa afectivităţii, încă din copilărie poate determina tulburări afective, concretizate in 

comportamente deviante. Lipsa de susţinere a copilului aflat în dezvoltare atât intelectuală cât 

şi psihică, poate avea consecinţe nefaste asupra întregii personalităţi. 

I. Evaluare 

Pentru a evalua problemele lui Dănuţ, vom realiza împreună mai multe activităţi:  

Activitatea1. Pescuitul după sentimente 

I se propune lui Dănuţ acest joc pentru a-l ajuta să îşi dezvolte conştiinţa de sine şi 

exprimarea sentimentelor. Se vor decupa mai mulţi peşti din carton pe care sunt scrise 

sentimente cum ar fi: supărat, fericit, furios, vesel, îngrijorat. Fiecare peşte trebuie să aibă o 

gaură în nas pentru a putea fi pescuit. Se va  confecţiona o undiţă . Dănuţ va pescui câte un 

peşte şi vom discuta situaţia în care el a avut sau a simţit acel sentiment. 

Activitatea 2. Cutia cu îngrijorări 

Dănuţ va fi rugat să îşi scrie îngrijorările pe foi mici colorate de hârtie, după care să le 

pună în cutia îngrijorărilor.  El va extrage din cutie pe rând foile, după care împreună vom 

discuta despre ceea ce a notat pe foile de hârtie, respectiv îngrijorările care îl frământă pentru a 

determina dimensiunea lor şi unde trebuie intervenit. 

II. Intervenție 

Activitatea 3. Dezvoltarea stimei de sine 

Pentru a stabili o relaţie terapeutică şi a-l cunoaşte mai bine pe Dănuţ, se vor folosi 

propoziţiile neterminate în cadrul acestei activităţi numită: Sunt cineva care.... 

La aceste propoziţii va răspunde atât Dănuţ, cât şi terapeutul, pentru a-l ajuta să se 

deschidă cu uşurinţă faţă de terapeut, deoarece copilul este foarte tăcut, nu comunică. 
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Mâncarea mea preferată este....... 

Ceea ce mă îngrijorează este....... 

Ceva ce n-am făcut niciodată, dar care mi-ar plăcea să fac este.... 

Un lucru la care sunt bun este.... 

Un lucru pe care îl am în comun cu alti copii de vârsta mea este.... 

Unul din lucrurile mele cele mai valoroase este..... 

O greşeală pe care am făcut-o este.... 

Un lucru pe care l-am făcut şi de care sunt foarte mândru este.... 

Un lucru care mi se pare greu este.... 

Culoarea mea preferată este..... 

Ceva la care sunt bun la şcoală este... 

I se propune lui Dănuț un joc numit „Spune cum eşti!”. 

Procedură: terapeutul va citi câteva afirmaţii. Dănuț va alege un cartonaş care descrie cel 

mai bine cum crede el că este în situaţia descrisă. Pot fi situaţii la care să aleagă două cartonaşe 

care descriu comportamentul său. Se va discuta fiecare alegere în parte. 

Activitatea 4. 

Utilizarea biblioterapiei, şi anume utilizarea concretă a unei poveşti similare problemei 

cu care se confruntă Dănuţ pentru a reuşi să îşi dezvolte deprinderile sociale. Pentru că Dănuţ 

are 10 ani, vârstă la care copiii sunt atraşi de personajele din poveşti, se va realiza un rezumat 

şi se va prezenta „Povestea lui Harap Alb”, utilă datorită faptului că acesta este o persoană 

deschisă, sociabilă, a reuşit să-şi facă foarte mulţi prieteni, acest lucru având consecinţe pozitive 

asupra lui Harap Alb, deoarece atunci când ,, se afla în pericol” prietenii săi l-au ajutat.  

De asemenea îl voi întreba pe Dănuţ ce părere are despre modul în care Harap Alb a reuşit 

să-şi facă prieteni, despre abilităţile sociale pe care acesta le deţine. Împreună vom evalua 

comportamentele personajelor şi vom discuta despre modul în care el ar putea aplica 

comportamente efieciente în situaţia sa. 

Activitatea 5. Jocul de rol 

Pentru a-l ajuta pe Dănuţ să-şi dezvolte deprinderile sociale, de comunicare, i se propune 

un joc de rol. Se pune în faţa lui Dănuţ un scaun, pe care el va alege şi va aşeza o jucărie de 

pluş.  Îl voi ruga să-şi imagineze că discută cu un coleg/colegă, o persoană cu care doreşte el să 

interacţioneze, ce ar dori să-i comunice, să-l întrebe cum reuşeşte să-şi facă prieteni. Jocul de 

rol îl va ajuta să îşi exprime sentimentele, gândurile pe care le are despre el cât şi despre colegii 

săi. Jocul de rol este important deoarece încurajează interactiunea socială, deprinderile de 

comunicare şi abilităţile sociale. 
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Evaluarea planului de intervenţie 

 ședințele s-au redus la interval de două săptămâni, apoi la o lună; 

 obiectivele au fost atinse 

 din discuțiile cu învățătoarea se observă progrese de relaționarea cu colegii 

 participă la activitățile de grup. 

 

Bibliografie: 

Bonchiș, Elena, Bîrle Delia, Miklo Iuliana (2009), Cunoașterea psihologică a copilului – 

premisă a adaptării școlare-ghid pentru profesorii de pedagogia învățământului prima și 

preșcolar, Editura Universității din Oradea 

Bonchiș Elena, (2007), Psihologia copilului, (2007), Editura Universității din Oradea 

H. Rudolph Sshaffer, (2007), Introducere în psihologia copilului,  Editura ASCR.  
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3.53. Program de intervenție personalizat 

 

Profesor psihopedagog Todosia Elena-Alexandra, 

Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iași, jud. Iași 

 

Numele și prenumele beneficiarului: B. C. G. 

Data și locul nașterii: 05.05.2004, Iași 

Școala/Instituția: Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iași 

Echipa de lucru: Prof. Psihopedagog, prof. de psihopedagogie specială, prof. educator, 

părinte: B.M. 

 

Diagnostic medical: Autism infantil 

Diagnostic psihopedagogic: tulburări severe în sfera achizițiilor instrumentale; 

competențe specifice autonomiei personale și sociale în curs de formare. 

Probleme cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării 

complexe): 

Motricitate generală: întâmpină dificultăți moderate în aria motricității generale, 

grosiere și fine. 

Motricitate fină: în curs de formare, potrivește măregele pe ață, în sticlă, bețișoare  pe 

suport. Are nevoie de confirmare și feedback. 

Psihomotricitate: Structuri și conduite perceptiv motrice de formă și culoare 

achiziționate, schemă corporală achiziționată, lateralitate dreapta, relativ bune capacități de 

coordonare oculo- motorie, agitație psihomotorie, bizarerii comportamentale, stereotipii 

motorii; 

Comunicare și limbaj:  înțelege bine sarcina primită, răspunde la nume și comenzi 

simple, indică cu sprijin obiecte uzuale, indică pe baza imaginilor acțiuni simple. Auzul 

fonematic este deficitar, vocabular sărac, se exprimă în propoziții simple, pronunță deficitar 

grupuri de sunete, ecolalie, bizarerii, steriotipii verbale. 

Cognitiv: identifică literele, atât pe cele de mână, cât și pe cele de tipar, recunoaște cifrele 

în concentrul 0-10,  în ceea ce privește abilitățile grafice trascrie după model un text. 

Social-afectiv și comportamental: Imaturitate socio–afectivă marcantă, manifestări 

comportamentale reactive, agresive, autostimulare auditivă (manifestată prin țipete ascuțite care 

perturbă procesul didactic), toleranță scăzută la frustrare, autonomie personală în curs de 
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formare/consolidare, capacitate scăzută de efort;  Structura programului de intervenție 

personalizat 

Semestrul I 

Domeniul Psihomotricitate   

Competente Conținuturi Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenție 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Formarea 

structurilor 

perceptiv-

motrice de 

mărime 

 

- Exerciții de 

identificare/n

umire a 

mărimilor 

- Exerciţii de 

grupare a 

obiectelor 

după două, 

trei criterii  

de mărime 

(mare-mic; 

lung-scurt; 

subțire-gros 

etc. 

Exercițiul 

Explicația  

Imitația 

Demonstrați

a 

Pictograme 

 

04.10.2019 

-

18.10.2019 

 

 

Identifică 

mărimi în 

contexte 

asemănătoare 

și diferite 

 

Observația  

Sistematică 

Grila de 

monitorizare 

 

Formarea 

structurilor 

perceptiv-

motrice de 

spațiu și 

timp 

 

- Exerciții de 

recunoaștere 

a pozițiilor 

spațiale 

simple  

- Exerciții de 

localizare a 

obiectelor 

prin raportare 

la schema 

corporală 

proprie  

- Exerciții de 

identificare a 

anotimpurilor 

și activităților 
specifice. 

 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Jocul 

didactic 

Imagini 

Jetoane  

22.10.2019 

– 

02.11.2019 

 

Identifică 

pozițiile 

spațiale 

Identifică 

elementele 

schemei 

corporale 

 

Grile de 

monitorizare 

 

 

Domeniul Comunicare si limbaj   

Competente Conținuturi Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada 

de 

intervenție 

Criterii 

minimale de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 
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Formarea 

capacității 

de înțelegere 

a mesajului 

verbal 

 

Exerciții de 

răspuns la  

comenzi și 

gesturi 

simple 

(verbale și 

nonverbale) 

- Exerciţii de 

ascultare şi 

înțelegere a 

unor mesaje 

accesibile, 

însoțite de 

suport 

concret- 

intuitiv 

(obiectual/ 

imagistic) 

Demonstrația 

Imitația 

Explicația 

Exercițiul 

Imagini 

Diferite 

obiecte 

PC 

 

12.11.2019 

– 

16.11.2019 

 

Răspunde la 

comenzi 

 

Răspunde la 

întrebări 

(verbal sau 

cu imagini) 

 

Observația 

sistematică 

 

Grila de 

monitorizare 

 

Pronunțarea 

sunetelor, 

silabelor 

cuvintelor 

simple 

 

- Exerciții de 

pronunțare 

clară a 

sunetelor 

(diferențierea 

consoanelor 

de vocale) 

- Exerciții de 

pronunțare 

corectă a 

diferitelor 

silabe și 

cuvinte 

simple 

- Exerciții de 

asociere de 

diferite silabe 

cu/fără sens 

- Exerciții de 

articulare 

corectă a 

unor cuvinte 

diferite prin 

vorbire 

reflectată și 

independentă 

Conversația 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Jocul 

didactic 

Metoda 

fonetico-

analitico-

sintetică 

Imitația 

 

19.11. 

2019 – 

29.11.2019 

Permanent 

 

 

Diferențiază 

sunete 

Pronunță 

silabe, 

cuvinte 

simple 

 

 

 

 

 

 

Articulează 

cuvinte 

 

Observația 

sistematică 

 

Grila de 

monitorizare 

 

 

3.  Domeniul Cognitiv  

Competente Conținuturi Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenție 

Criterii 

minimale 

de 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 
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apreciere a 

progreselor 

Identificare

a și 

verbalizarea 

denumirii 

unor 

obiecte, 

ființe, 

lucruri 

familiare  

 

 

 

 

 

- Exerciții-joc 

de identificare 

obiectuală și 

imagistică a 

unor obiecte, 

ființe, lucruri 

familiare și de 

denumire 

corespunzătoar

e 

- Exerciții joc 

de îmbogățire a 

vocabularului 

prin 

introducerea de 

noțiuni 

integratoare/a 

vocabularului 

tematic: fructe, 

legume, 

animale, 

mijloace e 

transport, 

numere (0-20) 

Conversația 

Explicația 

Jocul 

didactic 

Demonstrați

a 

Jucării 

Imagini 

Software 

educațional  

 

3.12.2019-

21.12.2019 

Permanent  

Identifică 

lucruri, 

obiecte, 

ființe 

familiare 

Denumește 

fructe, 

legume, 

animale, 

mijloace de 

transport, 

numere (0-

20) 

 

Alcătuiește 

corect 

propoziții 

din 3 

elemente. 

Grila de 

monitorizar

e 

 

Însușirea 

actului 

grafic, 

alături de 

înțelegerea 

semnificație

i 

-exerciții 

grafice cu litere 

de mână și de 

tipar 

-exersarea 

dictării unor 

cuvinte simple 

-formarea unor 

propoziții din 3 

elemente  

 

-

demonstrația 

-imitația 

-jocul 

didactic 

25.11.2019

-

16.12.2019 

Permanent 

Scrie 

independen

t după 

diactare 

cuvinte din 

minim 3 

litere 

 

Formează 

propozții 

din cuvinte 

date 

Grile de 

monitorizar

e 

 

4.  Domeniul Social afectiv și comportamental  

Competente Conținuturi Metode și 

mijloace de 

realizare 

Perioada de 

intervenție 

Criterii 

minimale 

de 

apreciere a 

progreselor 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

Formarea 

și 

dezvoltarea 

autonomiei 

- Exerciții de 

formare și 

educare a unor 

abilități de 

întreținere și 

Explicația 

Demonstrați

a 

Exercițiul 

Imitația 

14.01.2019

-

01.02.2019 

Permanent 

Capacități 

de 

autoservire 

și 

Grila de 

monitorizare 
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personale și 

sociale 

 

 

 

 

 

 

igienă 

personală și a 

spațiului 

personal și de 

locuit. 

- Exerciții de 

formare a 

comportament

elor adaptative 

– imbrăcat, 

dezbrăcat, 

hrănire 

- Exerciții de 

dezvoltare a 

deprinderilor 

de existență 

activă 

independentă  

in mediul 

școlar și 

familial 

- Exerciții de 

participare la 

situații de 

comunicare și 

relaționare 

socială, 

 

Imagini 

Jocuri PC 

Jocul cu 

reguli 

Imagini  

 

autoîngrijir

e 

 

 

Participă la 

activități de 

grup 

Respectă 

regulile 

jocului și a 

grupului 

Respectă 

rutina și 

regulile 

clasei  

 

Bibliografie: 

Programa școlară Terapii specifice și programe de intervenție – Învățământ special 

gimnazial – Dizabilități ușoare și moderate. 

Verza E., (2010). Fundamentele psihopedagogiei speciale, editura Politehnica Press, 

București. 
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3.54. Program de interventie personalizat 

 

Profesor Burnar Maria Valerica, 

    Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru, jud. Bistrița –Năsăud 

 

Informații generale 

Numele și prenumele beneficiarului  L.O. 

Data și locul nașterii 01.01.2010 

Domiciliul: MAIERU 

Şcoala: LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU”  

Clasa a II-a B 

 Echipa de lucru/profesori:  

Problemele cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării 

complexe): agenezie tibia dreapta, deformare varus picior drept,inegalitate de lungime membre 

inferioare, deficit locomotor grav - conform certificatului de orientare școlară nr.552 din 28.09. 

2018 emis de C.J.R.A.E BN 

Perioada de valabilitate a PIP-ului: sem II 

Priorităţi pentru perioada – semestrul II : dezvoltarea competențelor specifice 1.1, 

1.2, ...din programa adaptată de clasa a II-a pentru elev 

Domeniul de intervenţie: cognitiv 

Disciplina: matematică 

Structura programului de intervenţie personalizat 

 

Competențe Activități de învățare Perioada 

de timp 

Criterii de evaluare Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1.1. Scrierea, 

citirea şi 

formarea 

numerelor 

până la 1000 

 

identificarea ordinelor 

şi claselor; 

evidenţiereacifrei 

unităţilor/zecilor/sutelor 

dintr-un număr; 

numărare din 1 în 1, din 

2 în 2, din 3 în 3 etc., în 

ordine crescătoare şi 

descrescătoare, cu 

precizarea limitelor 

intervalului (de la 

...până la) 

Sem.  II 

 

Identifică ordinele 

şi clasele; 

Evidenţiează cifra 

unităţilor/zecilor/su

telordintr-un 

număr; 

 Numără în ordine 

crescătoare şi 

descrescătoare, cu 

precizarea limitelor 

intervalului (de la 

...până la) 

- evaluarea 

continuă 

prin 

utilizarea 

aprecierilor 

verbale 

- fise de 

evaluare 
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reprezentarea zecilor, a 

sutelor şi a miei prin 

simboluri (forme 

geometrice, liniuţe, bile 

colorate, etc.) 

generarea de numere 

mai mici decât 1000, 

ale căror cifre 

îndeplinesc condiţii 

date (ex.: precizarea 

cifrei unităţilor/ 

zecilor/sutelor); 

aflarea unui număr/a 

unor numere, 

respectând anumite 

condiţii; 

Generează numere 

mai mici decât 

1000, ale căror cifre 

îndeplinesc condiţii 

date (ex.: 

precizarea cifrei 

unităţilor/ 

zecilor/sutelor); 

 

1.4. Efectuarea 

de adunări şi 

scăderi, mental 

şi în scris, în 

concentrul 0-

1000, 

recurgând la 

numărare 

şi/sau grupare 

ori de câte ori 

este necesar 

 

efectuarea de 

adunări/scăderi cu 

numere mai mici decât 

1000, fără şi cu trecere 

peste ordin şi 

verificarea prin operaţia 

inversă; 

evidenţierea 

proprietăţilor adunării 

(comutativitate, 

asociativitate, element 

neutru), fără precizarea 

terminologiei; 

identificarea 

elementelor unei a doua 

mulţimi, fiind date 

elementele primei 

mulţimi şi regula de 

corespondenţă; 

rezolvarea de adunări şi 

scăderi, mental şi în 

scris, cu şi fără trecere 

peste ordin, respectând 

algoritmul şi aşezarea 

corectă a unităţilor, 

zecilor şi sutelor; 

 Evidenţiază 

proprietăţile 

adunării 

(comutativitate, 

asociativitate, 

element neutru), 

fără precizarea 

terminologiei; 

Rezolvă adunări si 

scăderi, mental şi în 

scris, cu şi fără 

trecere peste ordin, 

respectând 

algoritmul şi 

aşezarea corectă a 

unităţilor, zecilor şi 

sutelor; 

 

-evaluare 

orală 

 

- exerciţii-

joc 

-fise de 

evaluare 

1.5. Efectuarea 

de înmulţiri şi 

împărţiri în 

concentrul 0-

1000 prin 

adunări/scăderi 

repetate 

 

cardinalului acesteia; 

aflarea unei sume de 

termeni egali prin 

rezolvarea unor 

probleme practice; 

efectuarea de înmulţiri 

în concentrul 0-100 , 

prin adunări repetate 

 Efectueaza 

înmulţiri în 

concentrul 0-100 , 

prin adunări 

repetate sau 

utilizând proprietăţi 

ale înmulţirii; 

Evidenţieaza  

proprietăţi ale 

-evaluare 

orală 

 

- exerciţii- 

joc 
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sau utilizând proprietăţi 

ale înmulţirii; 

evidenţierea unor 

proprietăţi ale înmulţirii 

(comutativitate, 

asociativitate, element 

neutru), fără precizarea 

terminologiei; 

efectuarea de împărţiri 

cu rest 0, în concentrul 

0- 100 prin scăderi 

repetate sau recurgând 

la înmulţire; 

rezolvarea de exerciţii 

cu ordinea efectuării 

operaţiilor; 

rezolvarea de probleme 

în care sunt necesare 

operaţii de acelaşi 

ordin/ de ordine 

diferite; 

înmulţirii 

(comutativitate, 

asociativitate, 

element neutru), 

fără precizarea 

terminologiei; 

Efectueaza  

împărţiri cu rest 0, 

în concentrul 0- 

100 prin scăderi 

repetate sau 

recurgând la 

înmulţire; 

Rezolvă  exerciţii 

cu ordinea 

efectuării 

operaţiilor; 

Rezolvă   probleme 

în care sunt 

necesare operaţii de 

acelaşi ordin/ de 

ordine diferite; 

 

- exerciţii  

 

- evaluare 

scrisă 

 

 

1.6. Utilizarea 

unor denumiri 

şi simboluri 

matematice 

(sumă, total, 

termenii unei 

sume, 

diferenţă, rest, 

descăzut, 

scăzător, 

produs, factorii 

unui produs, 

cât, deîmpărţit, 

împărţitor, <, 

>, =, +, -, ·, :) 

în rezolvarea 

şi/sau 

compunerea de 

probleme 

 

rezolvarea de exerciţii 

de tipul: „Află suma/ 

diferenţa/ produsul/ 

câtul/ jumătatea/ sfertul/ 

dublul etc.”; 

aflarea unui termen 

necunoscut, folosind 

metoda balanţei, proba 

adunării/scăderii sau 

prin încercării; 

identificarea numărului 

mai mic/mai mare pe 

baza comparării a două 

numere mai mici decât 

100 şi scrierea relaţiei; 

realizarea unor 

modalităţi diferite de 

grupare a 

termenilor/factorilor, 

folosind semne grafice 

cu semnificaţia 

parantezei; 

 formularea şi 

rezolvarea unor 

probleme pornind de la 

o tematică dată/de la 

numere date/de la 

verbe/expresii care 

sugerează operaţii; 

 Rezolvă  exerciţii 

de tipul: „Află 

suma/ diferenţa/ 

produsul/ câtul/ 

jumătatea/ sfertul/ 

dublul etc.”; 

Află  termenul 

necunoscut, 

folosind metoda 

balanţei, proba 

adunării/scăderii 

sau prin încercării; 

Formulează şi 

rezolvă probleme 

pornind de la o 

tematică dată/de la 

numere date/de la 

verbe/expresii care 

sugerează operaţii; 

 

 

-jocuri 

didactice 

- ghicitori 

- evaluare 

orală 
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modificarea unei 

probleme fără ca tipul 

de problemă să se 

schimbe; 

 

2.2. 

Evidenţierea 

unor 

caracteristici 

simple 

specifice 

formelor 

geometrice 

plane şi 

corpurilor 

geometrice 

identificate în 

diferite 

contexte 

 

identificarea şi 

denumirea formelor 

plane: pătrat, triunghi, 

dreptunghi, cerc 

recunoaşterea şi 

descrierea formei 

obiectelor/ feţelor unor 

corpuri din mediul 

apropiat 

recunoaşterea unor 

corpuri geometrice în 

mediul apropiat (cub, 

cuboid, sferă, cilindru, 

con); 

 

 Identifică şi 

denumeşte formele 

plane: pătrat, 

triunghi, 

dreptunghi, cerc 

Recunoaşte 

corpurile 

geometrice în 

mediul apropiat 

(cub, cuboid, sferă, 

cilindru, con); 

 

-evaluare 

orală 

 

- exerciţii-

joc 

-fise de 

evaluare 

5.2. 

Rezolvarea de 

probleme de 

tipul a±b=x; 

a±b±c=x în 

concentrul 0-

1000; a·b=x; 

a:b=x, în 

concentrul 0-

100, cu sprijin 

în obiecte, 

imagini sau 

reprezentări 

schematice 

 

identificarea 

semnificaţiei datelor 

unei probleme 

identificarea cuvintelor 

care sugerează operaţii 

aritmetice (a dat, a 

primit, s-a spart, a 

distribuit în mod egal, 

pentru fiecare etc) 

rezolvarea de probleme 

folosind obiecte 

concrete, desene sau 

reprezentări simbolice 

asocierea rezolvării 

unei probleme cu o 

reprezentare 

grafică/desen; marcarea 

jumătăţii/sfertului cu 

fracţia corespunzătoare: 

½, respectiv ¼; 
rezolvarea unor situaţii 

problematice reale prin 

utilizarea operaţiilor de 

adunare şi scădere în 

concentrul 0-1000, 

respectiv de înmulţire şi 

împărţire în concentrul 

0-100 

organizarea datelor unei 

probleme în tabel sau în 

  Rezolvă probleme 

folosind obiecte 

concrete, desene 

sau reprezentări 

simbolice 

Rzolvă situaţii 

problematice reale 

prin utilizarea 

operaţiilor de 

adunare şi scădere 

în concentrul 0-

1000, respectiv de 

înmulţire şi 

împărţire în 

concentrul 0-100 

Rezolvă  probleme 

în mai multe 

moduri. 
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grafice simple în scopul 

rezolvării 

rezolvarea de probleme 

în mai multe moduri 

6.4. 

Identificarea şi 

utilizarea 

unităţilor de 

măsură uzuale 

pentru 

lungime, 

capacitate, 

masă (metrul, 

centimetrul, 

litrul, 

mililitrul, 

kilogramul, 

gramul) şi a 

unor 

instrumente 

adecvate 

 

măsurarea capacităţii 

unor obiecte şi 

exprimarea acesteia în 

mililitri; 

măsurarea masei unor 

obiecte şi exprimarea 

acesteia în 

kilograme/grame; 

identificarea 

instrumentelor de 

măsură potrivite pentru 

efectuarea unor 

măsurători (rigla, 

panglica de croitorie, 

metrul de tâmplărie, 

vasul gradat, cântarul, 

balanţa); măsurarea 

unor dimensiuni/ 

cantităţi/volume, cu 

instrumente de măsură 

potrivite (ex.: 

măsurarea taliei, a 

masei corporale, a 

masei ghiozdanului, a 

volumului de apă dintr-

un recipient negradat 

etc.); 

 Măsoară 

capacitatea unor 

obiecte şi 

exprimarea acesteia 

în mililitri; 

Măsoară masa unor 

obiecte şi 

exprimarea acesteia 

în 

kilograme/grame; 

 

 

 

Rolul şi modul de implicare a părinţilor  în program 

Mama va ține legătura cu specialiștii care lucrează cu copilul și îi va informa despre 

schimbările de rutină, dacă acestea apar, pentru armonizarea demersului didactic, în sensul 

eliminării stresului determinat de aceste schimbări asupra copilului. 
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3.55. Integrarea școlară a elevilor cu CES 

 

Profesor învățământ primar Budescu Raluca Mihaela, 

Școala Gimnazială „Ciprian Porumbescu” Comănești, jud. Bacău 

 

Asupra individului uman acționează o mulțime de factori, dintre care unii sunt nocivi. 

Aceștia pot influența negativ dezvoltarea sa, dar organismul are o anumită rezistență ce îi 

permite o evoluție normală și numai în anumite condiții de fragilizare generală sau parțială, 

aceștia determinând dereglări psihice. Pentru acestea, se impune o analiză globală a 

principalelor categorii de factori care pot influența negativ dezvoltarea limbajului și care pot 

determina o disfuncție de limbaj. Cunoașterea cauzelor este necesară nu numai pentru a le 

preveni, dar și pentru adaptarea unei metodologii știintifice în stabilirea diagnosticului 

diferențial și a modalităților de corectare a limbajului tulburat, însă nu întotdeauna se pot stabili 

cu exactitate cauzele care au provocat o tulburare sau alta de limbaj și ca de cele mai multe ori 

la baza unei dereglări sau nedezvoltări normale se află un complex de cauze.  

În ceea ce privește cadrul didactic dintr-o clasă în care există și elevi cu deficiențe, acesta 

reprezintă resursa umană pentru toţi copiii din clasa respectivă. Nu se pot ignora drepturile 

umane ale copiilor cu cerinţe speciale profunde, dreptul la o educaţie autentică. Actul educativ  

are şanse de reuşită dacă cei trei factori implicaţi, adică elevul cu deficienţe, familia, echipa de 

specialişti, cooperează, sunt parteneri care conlucrează în aceeaşi direcţie: dezvoltarea copilului 

cu deficiențe.. Fiecare dintre parteneri are atribuţii clare în actul educativ, care, însă, nu 

acţionează cu succes decât dacă sunt sincronizate cu ale celorlalţi membri ai echipei. Spun 

aceste lucruri, deoarece la clasa la care predau, clasa a 3-a, există un elev cu cerințe educaționale 

speciale. Pentru obținerea unor rezultate există o colaborare între cadrele didactice de la clasă 

și  profesorul itinerant. Acesta vine săptămânal și lucrează cu elevul respectiv. Există o bună 

colaborare și cu familia, mama  sprijinindu-l și ajutându-l foarte mult pe copil. Colegii au 

început și ei să-i înțeleagă problemele și să socializeze cu el. Am observat că, la vârsta şcolară 

mică, elevii cu probleme îşi “uită” neajunsurile când acţionează în echipă, în perechi sau grupe, 

în activităţile de învăţare, la diferite discipline. Ei intră în competiţie cu cei de vârsta lor, se 

bucură de succesul echipei din care fac parte, trăiesc euforia succesului, a lucrului terminat, 

primesc aprecierea colegilor şi a învăţătoarei. Acest sentiment întăreşte încrederea în forţele 

proprii şi satisfacţia de a aparţine unui grup.  Lucrând în echipă cu copiii valizi, copilul cu 

deficienţe este ajutat de colegi. Sprijinul este uşor acceptat fiindcă nu vine de la adult si fiindcă 
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toată echipa lucrează pentru acelaşi scop; în aceste situaţii nu este evidentă nevoia de sprijin 

pentru copilul cu deficiențe, acesta vine firesc, dându-i sentimentul de egalitate cu toţi colegii. 

Pornesc de la constatarea că părinţii sunt cei mai importanţi factori de sprijin în viaţa 

copilului cu deficienţe sau a copilului sănătos. Viaţa familiei (sau cel puţin a unuia dintre 

părinţi) se va adapta, se va plia după programul copilului cu deficienţe profunde sau medii. 

Pentru a-şi putea sprijini copiii aflaţi în dificultate, părinţii trebuie să participe la următoarele 

acţiuni: consiliere privind diagnosticul şi consecinţele acestuia asupra copilului, ţinând cont de 

evoluţia previzibilă a defectului şi de punerea în lucru a mijloacelor de compensare; informare 

asupra potenţialului real al copilului şi asupra mijloacelor susceptibile să-i favorizeze 

dezvoltarea; informare asupra tipurilor de servicii care pot asigura cel mai bine educarea şi 

dezvoltarea copilului cu nevoi speciale. 

Realizarea unei atmosfere prielnice dezvoltării potenţialului copilului cu deficienţe 

presupune, din partea părinţilor, următoarele manifestări: acceptarea realităţii; acordarea unei 

atenţii speciale copilului cu deficienţe pentru o mai bună cunoaştere a nevoilor sale; 

disponibilitate la efort fizic şi psihic îndelungat; încredere în factorii care pot sprijini 

dezvoltarea copilului (medic, kinetoterapeut, psiholog, logoped, învăţătoare ); afectivitate şi 

răbdare. Cu amărăciune trebuie să recunoaştem că un procent destul de mare de părinţi îşi 

privează fiul/fiica de sprijinul precoce al specialiştilor, refuzând să-l prezinte spre evaluare 

comisiei de specialitate, timpul lucrând, în aceste condiţii, în defavoarea copilului cu nevoi 

speciale. În momentul în care familia manifestă disponibilitate în   a-şi ajuta copilul cu 

deficienţe, integrarea acestuia în viaţa şcolară şi socială se realizează cu rezultate foarte bune. 

Încrederea părintelui în reuşita demersului educativ influenţează în mod pozitiv dorinţa 

copilului cu C.E.S. de a-şi învinge limitele, susţine efortul acestuia pentru paşii următori. 

Implicarea cadrelor didactice este condiţia majoră în realizarea intregrării copiilor cu C.E.S. în 

viaţa şcolară şi socială. În acest demers la clasă, pentru a favoriza integrarea cât mai rapidă a 

copiilor cu nevoi speciale, am valorificat sensibilitatea deosebită a acestora şi disponibilitatea 

de a oferi şi de a primi afecţiunea celor din jur. Ne apropiem de copilul cu C.E.S. cu încredere 

şi disponibilitate de a face tot posibilul să-l ajutăm. În aceste condiţii va accepta observaţia 

critică, chiar şi dojana, reacţionând spre corectare, nu izolându-se. Alt aspect care trebuie avut 

în vedere este acela de a-i trata în mod egal cu ceilalţi copii, atât cât este posibil. Indiferent de 

activitate nu vom spune unui copil cu C.E.S.“Tu nu poţi participa la..”(vizită, excursie, serbare, 

etc.). Dimpotrivă, îl vom incuraja să acţioneze, fiindcă nevoile lui speciale, oricum îi vor limita 

activitatea. Aici vom interveni noi cu sprijin. 
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Prezenţa în colectivul clasei a unor astfel de copii, solicită efort crescut din partea 

dascălului sub toate aspectele: pregătirea pentru lecţii, pentru activităţi extraşcolare; atitudinea 

faţă de toţi elevii clasei. Învăţătoarea trebuie să ofere copilului/elevului cu C.E.S. tratarea 

individuală de care are nevoie în toate etapele lecţiei, pentru ca acesta să recupereze 

neajunsurile, să valorifice în mod compensatoriu potenţialul sănătos, dar să nu neglijeze pe 

ceilalţi elevi ai clasei.  Intervenţia educaţională trebuie însoţită de atitudinea pozitivă a cadrelor 

didactice şi a familiei faţă de copiii cu cerinţe educative speciale. Educaţia incluzivă va permite 

copilului cu C.E.S. să trăiască în familie, să înveţe într-o clasă cu copii valizi, să dobândească 

abilităţi indispensabile unei vieţi normale, cu posibilităţile pe care le are şi cu potenţialul pe 

care-l dezvoltă într-o ambianţă echilibrată. În general tulburările de pronunție-articulație au 

frecvența cea mai mare la copii cât și la adulți. Unele tulburări de comportament ușoare dispar 

odată cu înaintarea în vârstă a copilului ca urmare a maturizării sistemelor cerebrale și a 

aparatului fono-articulator. Atât pentru persoanele cu o vorbire normală, cât şi pentru cei cu 

tulburări de limbaj, se impune un antrenament de durată al organelor de emisie şi recepţie 

sonoră pentru însuşirea mecanismelor de pronunţie corectă a sunetelor. Orice schimbare într-

una din verigile sale, motorie, senzorială, se răsfrânge într-o anumită măsură asupra întregului 

proces de pronunţie. O îmbunătăţire la nivelul percepţiei auditive a sunetelor prin exerciţii de 

dezvoltare a auzului fonematic atrage după sine, pe baza efectului lor acustic, o dirijare mai 

precisă a mişcărilor articulatorii sau ameliorarea preciziei mişcărilor de articulaţie, ca urmare a 

exerciţiilor de dezvoltare a motricității organelor articulatorii, contribuind pe cale kinestezică 

la îmbunătăţirea pronunţiei, la dezvoltarea capacităţii de diferenţiere acustică a sunetelor, deci 

la perfecţionarea auzului fonematic.  

Dacă sincronizarea dintre cele două componente lipseşte, atunci este posibil ca, în cazul 

unui model auditiv corect în reproducerea modelului verbal, datorită unui insuficient control 

realizat din partea analizatorului verbo-senzorial, pronunţia să se realizeze deficitar.  

Dacă cei din mediul apropiat copilului, fie că nu sunt suficient avertizaţi asupra 

mecanismelor dezvoltării limbajului, fie că manifestă o atitudine de indiferenţă sau, mai grav, 

se amuză de vorbirea imperfectă a copilului, atunci, treptat, se fixează mişcarea într-o 

deprindere articulatorie greşită. În acest mecanism, este de reţinut faptul că, dacă controlul 

auditiv nu se instituie din timp pentru a trezi motivaţia internă a copilului pentru o vorbire 

corectă şi frumoasă, atunci se vor fixa deprinderi greşite de vorbire care, pe plan auditiv, vor fi 

identificate de logopat ca modelele auditive corect formate. De exemplu, logopatul percepe din 

vorbirea adultă sunetul „s”. Dacă nu va fi atenţionat asupra greşelii pe care o face în vorbire, 
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copilul va sesiza în vorbirea altora pronunţarea alterată, dar nu o sesizează în propria lui vorbire, 

pentru că îi lipseşte educaţia în acest sens.  

În concluzie, este important ca, în terapia tulburărilor de limbaj să fie parcurse etapele 

unui program terapeutic şi elaborarea unui program de intervenţie personalizat pentru fiecare 

tip de dificultate de vorbire. Pentru ameliorarea limbajului și achiziționarea unui bagaj de 

cuvinte corect și progresiv de către copil, este necesară colaborarea atât a părinților cu 

logopedul, dar și cu educatoarea, respectiv învățătoarea și apropiații familiei, pentru că fiecare 

are un rol important în viața și dezvoltarea copilului.  
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3.56. Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale (C.E.S.) în 

învățământul de masă 

 

Profesor Lazăr Mihai, 

Liceul Tehnologic „Dobrogea” Castelu, jud. Constanța 

 

De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect... ” 

Comenius  

   

Progresele înregistrate de psihologia şi pedagogia diferenţiată, perfecţionarea tehnicilor 

de cunoaştere a dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii mai nuanţate de 

copii în raport cu capacitatea lor de răspundere la exigenţele şcolare. În rândul acestora, alături 

de elevii cu CES integraţi individual, există şi elevi cu dificultăţi de învăţare, cu ritm lent de 

acumulare de achiziţii dar cu intelect normal. Confundaţi adesea cu elevii din prima categorie 

sunt nestimulaţi sau categorizaţi ca atare. Alternativă a învăţământului special, educaţia 

integrată permite acordarea serviciilor de sprijin pentru copii cu posibilităţi reale de recuperare 

şi reintegrare, care altădată ar fi fost orientaţi către şcoala specială.  Pentru a realiza integrarea 

copiilor cu CES, trebuie să acţionăm asupra diferitelor nivele de dezvoltare a personalităţii lor, 

şi anume: la nivel biologic, la nivel psihic, la nivel social.  

Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în vederea integrării 

copiilor cu nevoi speciale sunt: informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la 

posibilitatea recuperării, educaţiei chiar şi pentru copiii ce au abandonat şcoala; sporirea 

conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării în transformarea şcolii într-

o şcoală integrativă; schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi 

speciale; dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de 

integrare (ex.: poliţia, serviciile sociale, spitale, etc.); implicarea părinţilor copiilor din clasă în 

vederea reacţionării mai rapide la probleme şi acordarea sprijinului suplimentar copiilor cu 

nevoi speciale; implicarea comunităţii în sprijinul acordat copiilor cu nevoi speciale; elaborarea 

programelor şcolare de informare şi pregătire a comunităţii locale pentru educaţia incluzivă, 

prin aceasta înţelegând adaptarea şcolii la cerinţele speciale ale fiecărui copil, indiferent de 

problemele acestuia, şi nu a copilului la cerinţele şcolii, găsirea unor strategii didactice 

adecvate, a unor metode şi tehnici de lucru specifice: planificare, instruire, evaluare.  Integrarea 

şcolară a copiilor cu cerinţe speciale în învatamântul de masă presupune: a educa copiii cu 
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cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copiii normali;  a asigura servicii de specialitate 

(recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă medicală şi socială etc.) în şcoala 

respectivă; a acorda sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de 

proiectare şi aplicare a programelor de integrare; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe 

speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite (biblioteca, terenuri de sport etc); a încuraja 

relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală; a educa şi ajuta toţi copiii 

pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei;  a ţine cont de problemele şi opiniile 

părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; a asigura programe de sprijin 

individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale;  a accepta schimbări în organizarea şi 

dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din şcoală. 

Comportamente deficitare sau dezaptative ale elevului/copilului integrat 

O dificultate de învăţare se referă la o întârziere, o tulburare, o dezvoltare încetinită în 

plan emoţional sau comportamental. Se manifestă prin dificultăţi semnificative în 

achiziţionarea şi utilizarea receptării şi înţelegerii limbajului, a vorbirii, scrierii, citirii 

(literizării, silabisirii), a raţionamentului şi abilităţilor matematice, ca şi unor abilităţi sociale. 

Se consideră că un copil/elev are dificultăţi de învăţare dacă: există o diferenţă semnificativă 

între capacităţile sale şi performanţa şcolară atinsă; progresul realizat de el în procesul de 

învăţare  este minim sau zero, pe o perioadă mai mare de timp; are o dizabilitate/incapacitate 

care-l împiedică să utilizeze facilităţile educaţionale care sunt puse la dispoziţia copiilor de 

aceeaşi vârstă cu el; lucrează în plan şcolar la un nivel inferior copiilor de aceeaşi vârstă; are 

dificultăţi persistente în  învăţarea citit-scrisului şi a calculului matematic; are dificultăţi 

emoţionale şi de comportament care împiedică frecvent şi la un nivel considerabil procesul de 

învăţare a copilului  sau chiar a întregii clase; are deficienţe senzoriale şi psihice care necesită 

un echipament sau servicii   specializate suplimentare; are dificultăţi continue de comunicare şi 

interacţiune care-l împiedică în dezvoltarea unor relaţii sociale echilibrate şi formează obstacole 

în procesul învăţării. 

Caracteristicile individului cu dificultăţi de învăţare 

Dintre caracteristicile specifice copiilor cu dificultăţi de învăţare amintim: caracteristicile 

generale ce pot indica o dificultate de învăţare; hiperactivitate; slabă capacitate de a fi atent; 

orientare confuză în spaţiu şi timp; incapacitate de a urmări indicaţiile orale; poftă necontrolată 

de dulce; hipoglicemie; inversează literele sau cuvintele; face constant greşeli ortografice; 

prinde greu o minge şi o loveşte greu cu piciorul; nu poate sări coarda; dificultăţi la închiderea 

nasturilor; dificultăţi la legarea şireturilor; mod defectuos de a ţine creionul în mână; caligrafie 

mediocră; mers dificil; incapacitate de a sări; stângăcie; eşecuri frecvente; dificultăţi de a sta 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 693  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

într-un picior; dificultăţi în a merge cu bicicleta sau de-a lungul unei linii. Caracteristici ce pot 

indica dificultăţi vizuale la elevi: capul foarte aplecat; simptome de tensiune vizuală (de 

exemplu: strabism, clipeşte des, îşi freacă des ochii, îi fug ochii), sare cuvinte sau rânduri când 

citeşte, îşi apropie foarte mult capul de pagină când scrie sau citeşte etc.; simptome ce indică 

tulburări afective sau de comportament: imagine greşită despre sine; accese colerice sau de 

ostilitate; impulsivitate excesivă; închidere în sine sau dezorientare; dificultăţi ce pot fi asociate 

cu unele de ordin social: tendinţa de a se juca cu copii mult mai mici decât el; dificultatea de a 

stabili raporturi cu colegii; evitarea situaţiilor sociale noi. Factorii implicaţi în dificultăţile de 

învăţare. Dificultăţile în învăţarea şcolară sunt cauzate de mai mulţi  factori:  factori primari 

care influenţează procesul învăţării sunt factorii personali ce ţin de rata dezvoltării individuale 

(înălţime, greutate, forţă de strângere, vârstă mentală, vârsta  lecturii, vârsta educaţională, vârsta 

pentru matematică, nivelul maturităţii sociale, nivelul maturităţii emoţionale): determinări 

anatomo-fiziologice, malformaţii corporale sau deficienţe senzoriale – sunt susceptibile de a da 

naştere unor complexe de inferioritate sau inhibiţii accentuate cu efect de diminuare a energiei 

psiho-nervoase şi a potenţialului intelectual. Factori psihologici individuali de origine endogenă 

cum ar fi: nivelul redus al inteligenţei individuale, autismul infantil, hiperexcitabilitatea, 

fãcându-i pe elevi să acorde situaţiilor şi evenimentelor şcolare curente valenţe afective 

exagerate, punându-se frecvent în situaţii de conflict cu profesorii şi colegii. Factorii psihologici 

individuali de origine exogenă pun elevul în situaţii severe de conflict şi frustrare, elevul fiind 

astfel expus realizării unor stări depresive şi de insecuritate (anxietate). Factorii şcolari: 

volumul sarcinilor şcolare (dimensionarea/subdimensionarea lor accentuată);  lipsa de 

obiectivitate în apreciere;  timpul afectat altor preocupări obligatorii;  sprijinul insuficient 

acordat pentru îmbunătăţirea studiului individual (planificarea şi organizarea învăţării); 

rigiditatea ritmurilor de învăţare, copiii cu ritmuri lente întâmpinând dificultăţi în  învăţare; 

diferenţele semnificative existente între profesori şi chiar şcoli în ceea ce priveşte nivelul 

exigenţelor cognitive manifestate faţă de elevi; abordările educative de tip exclusiv frontal care 

acordă prioritate clasei sau   obiectivelor generale ale predării, dar nu acordă importanţă 

particularităţilor psihologice ale elevilor, care individualizează actul perceperii şi predării 

informaţiilor; mărimea clasei de elevi: numărul mare de elevi frânează obţinerea participării 

elevilor la procesul predării; eterogenitatea clasei de elevi din punctul de vedere al vârstei 

înfrânează elevii cu aptitudini sau ritmuri intelectuale superioare în dezvoltarea lor intelectuală. 

Factorii familiali favorizează/defavorizează copilul prin climatul din familie, relaţiile dintre 

părinţi, relaţiile copilului care învaţă cu ceilalţi membrii ai familiei, atitudinea acestora faţă de 

activitatea lui, dar şi faţă de problemele lui personale, stilul de educaţie şi situaţiile şi 
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evenimentele ce se ivesc în familie. La aceştia se adaugă starea de alertă şi hiperprotecţie din 

partea unuia sau altuia dintre părinţi, precum şi situaţii când apar de genul îmbolnăviri sau 

decese care produc frământări de durată în familia copilului. Factorii sociali atrag atenţia asupra 

rolului contextului social în care se face educaţia, respectiv asupra valorii şi importanţei pe care 

statul şi diferite alte instituţii o acordã învăţământului în ceea ce priveşte integrarea, succesul 

profesional şi social al elevilor. 

Elevul/copilul cu dislexie   

Dislexia este o deficienţă de învăţare frecventă care împiedică dezvoltarea capacităţii de 

a citi. Cititul nu este un act primordial la om, el trebuie învăţat. 

Persoanele cu dislexie nu au un nivel mai scăzut de inteligenţă şi nu 

învaţă mai greu alte lucruri în afară de citit. Totuşi, incapacitatea de a 

citi repede sau fluent poate face multe arii de studiu greu de urmat. 

Cititul este un proces cognitiv complex. Copiii învaţă să citească prin 

"traducerea" sau decodificarea sunetelor ce formează un cuvânt (foneme). Pe măsură ce copilul 

începe să recunoască cuvintele, citirea devine un proces automat. Pentru copiii cu dislexie, 

citirea se face altfel; aceştia au probleme în a decoda fonemele şi au deci probleme în învăţarea 

cititului şi a scrisului ortografic. Pot avea probleme în reţinerea fonemelor şi a cuvintelor, cititul 

devenind încetinit si inexact. Copiii cu dislexie mai au probleme cu pronunţarea corectă a 

cuvintelor, scrierea de mână, planificarea şi organizarea operaţiilor matematice. Semnele 

dislexiei variază în funcţie de vârstă. Dacă elevul are unul sau două semne, nu înseamnă că are 

dislexie. Totuşi, dacă el are mai multe semne din cele listate mai jos, poate însemna că ar trebui 

testat de un logoped. Manifestări ale dislexiei: un copil preşcolar poate să: vorbească mai târziu 

decât ceilalţi copii;  să aibă dificultăţi mai mari decât alţi copii în pronunţarea cuvintelor; să 

adauge mai încet cuvinte noi în vocabular şi să aibă probleme în reamintirea cuvântului correct; 

să aibă probleme în învaţarea alfabetului, a numerelor, zilelor săptămânii, a culorilor, a 

formelor, la scrierea şi citirea propriului nume; să aibă dificultăţi la recitarea de poezioare de la 

gradiniţă sau a cuvintelor care rimează; să dezvolte târziu capacităţile motorii de fineţe; să aibă 

dificultăţi la separarea sunetelor în cuvinte şi agregarea sunetelor pentru a forma cuvinte. Un 

copil de la grădiniţă pâna în clasa a patra poate să: aibă dificultăţi la citirea cuvintelor singulare, 

care nu sunt înconjurate de alte cuvinte; să înveţe greu legătura dintre litere şi sunete; să 

confunde cuvinte mici cum ar fi "în" şi "nu" sau "mere" si "tare", să facă greşeli constante de 

citire şi ortografie, cum ar fi: inversarea literelor "d" şi "b",  inversiuni ale cuvintelor, cum ar fi 

"cap" şi "pac", "u" în loc de "n", transpoziţii cum ar fi "stop" cu "post", substituţii cum ar fi 

"casă" cu "acasă".  
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Un copil din clasa a cincea pâna în clasa a opta poate să:  citească la un nivel mai scăzut 

decât cel aşteptat; să inverseze secvenţialitatea literelor cum ar fi "murg" cu "mugur" sau "stop" 

cu "post" prefixele, sufixele, rădăcina cuvântului şi alte strategii de citire şi scriere ortografică; 

să aibă dificultăţi la scrierea ortografică, putând scrie acelaşi cuvânt diferit pe aceeaşi pagină; 

să evite citirea cu glas tare; să aibă dificultăţi cu problemele de matematică scrise în cuvinte; să 

scrie cu dificultate sau să aibă un scris ilizibil (de obicei apucă pixul sau creionul într-un mod 

ciudat, cu tot pumnul sau ţinându-l foarte strâns); să evite să scrie; să aibă o memorie proastă 

sau încetinită a faptelor. 

Tratamentul pentru dislexie constă în folosirea de mijloace educaţionale pentru creşterea 

capacităţii de a citi, o parte importantă a tratamentului constând în autoeducare. Cu cât dislexia 

e depistată şi tratată mai devreme, cu atât succesul este mai mare. În urma unui studiu asupra 

felului în care copiii învaţă să citească, s-a demonstrat că o combinaţie de metode educaţionale 

este cea mai eficientă metodă de a învaţa copiii să citească. 

Aceste metode includ: învaţarea foneticii, asigurarea că cel care învată să citească, 

înţelege modul în care literele se leagă şi formează sunete (foneme) pentru a alcătui cuvinte. 

Citirea cu glas tare sub supraveghere, în timpul căreia elevul se află sub îndrumare şi 

primeşte feedback, este în aceeaşi măsură importantă în dezvoltarea citirii fluente.  Înainte se 

credea că acoperirea unui ochi ajută copiii care suferă de dislexie să citească mai bine. Cu toate 

acestea, Academia Americană de Pediatrie şi Academia Americană de Oftalmologie consideră 

ca acest tip de tratament este ineficient deoarece dislexia este cauzată de funcţionarea 

defectuoasă a creierului şi nu de alterarea funcţiilor vederii. Chiar şi cu ajutorul tratamentului, 

dislexia poate rămâne o maladie cronică, persistentă, care se va menţine şi la maturitate. 

Beneficierea de tratament în copilărie poate îmbunatăţi si menţine abilităţile de citire ale 

copilului. 

Disgrafia, constă în incapacitatea copilului dezvoltat normal din punctul de vedere al 

limbajului, auzului si intelectului, de a învaţa corect şi de a utiliza scrisul în condiţii normale. 

În aceste tulburări de limbaj se manifestă tulburări în lexia (citirea) şi grafia (scrierea) 

vocalelor şi consoanelor, în despărţirea cuvintelor în silabe, tulburări în lexia si grafia cifrelor 

şi a numerelor naturale simple şi a celor cu mai multe cifre. Există confuzii între consoanele 

surde şi cele sonore (p-b, t-d, c-g, f-v), inversiuni la nivelul silabelor, fonemelor şi grafemelor, 

omisiuni sau salturi de cuvinte/rânduri în lexie şi în grafie, omisiuni de prepoziţii sau conjuncţii, 

ritm lent al copierii şi parţial al citirii.  Manifestări ale disgrafiei:  confuzii constante şi repetate 

între fonemele asemănătoare acustic, între litere şi grafismul lor; inversiuni, adăugiri, omisiuni 

de litere şi grafeme, cuvinte sau chiar propoziţii; greutăţi în combinarea cuvintelor în unităţi 
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mai mari de limbaj; tulburări ale lizibilităţii, ale laturii semantice; grafemele sunt plasate 

defectuos în spaţiul paginii, inegale ca mărime şi formă şi au o aşezare dezordonată; textul este 

scurt, lacunar, fără unitate logică; apar omisiuni de litere şi silabe, cuvinte propoziţii, sintagme; 

contopiri de cuvinte, substituiri de grafeme, adaugiri de cuvinte, grafeme; disortografii; rânduri 

libere sau suprapuse; nerespectarea spaţiului paginii, redarea inegală a unor grafeme;  scrisul 

servil ca şi cel în oglindă.   
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3.57. Programă  şcolară  adaptată. Limba engleză L1. Clasa a IX-a – 

intensiv engleză 

 

Profesor Urs Marcela Andrea, 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea, jud. Bihor 

 

Nume şi prenume elev: L. S. M. 

Domiciliu: Oradea, Bihor 

Certificat de orientare şcolară şi profesională: Nr. .... Data .... 

Diagnostic (cf. certificat) Deficiență mintală ușoară IQ=66, Tulburare mixtă de achiziție 

școlară, Dislexie, Disgrafie, Discalculie, Microcefalie, Purpură Trombocitopenică în 

antecedente. 

 

ARGUMENT  

Conform Certificatului de orientare școlară și profesională, eleva L.S.M., în urma 

evaluării unei comisii de specialitate,  a fost diagnosticată cu Deficiență mintală ușoară IQ=66, 

Tulburare mixtă de achiziție școlară, Dislexie, Disgrafie, Discalculie, Microcefalie, Purpură 

Trombocitopenică în antecedente. Date fiind deficiențele constatate, se impune o programă 

școlară adaptată și stabilirea unor obiective și a unor activități de învățare diferite de cele 

folosite pentru restul clasei şi adaptate în funcţie de necesităţile şi dificultăţile elevei. 

Această programă este adaptată elevei cu cerințe educaționale speciale, în vederea 

parcurgerii într-un mod cât mai ușor a programei școlare. Curriculum-ul își propune să aducă 

în atenția elevei cu CES atât metode tradiționale, cât și moderne, active-participative de 

predare-învățare-evaluare, de obținere a informațiilor necesare parcurgerii materiei, folosind  

metode și instrumente cât mai adecvate în astfel de cazuri. Diagnosticul de Dislexie și Disgrafie 

impune și folosirea de suport vizual pentru predarea conținuturilor. 

Prezenta adaptare se doreşte  a fi un suport real şi accesibil pentru studiul limbii engleze, 

cu accent pe:  

- stabilirea unor conţinuturi de învăţare uzuale, pe arii tematice bine definite; 

- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi comunicare; 

- necesitatea adaptării conţinuturilor predate în funcție de nevoile de comunicare ale 

elevului cu cerințe speciale; 
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- asigurarea continuităţii şi a progresiei de la un an de studiu la altul, ţinând cont de 

obiectivele curriculare. 

Prin strategiile abordate, se are în vedere  integrarea cât mai bună a elevei în colectivul 

clasei. 

Competențe generale 

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare 

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare 

3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă 

4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare 

 

Valori și atitudini  

diferite situaţii de comunicare. 

universale. 

rea diferenţelor şi pentru manifestarea toleranţei prin 

abordarea critică a diferenţelor şi a stereotipurilor culturale . 

receptarea unei varietăţi de texte în limba engleză şi prin raportarea la civilizaţia spaţiului 

cultural anglo-saxon. 

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare 

 

Competența 

specifică clasei 

a IX-a 

Competențe 

adaptate 

Activități de 

învățare 

(adaptate) 

Conținuturi 

(adaptate) 

Strategii didactice 

si de  evaluare 

(adaptate) 

Identificarea 

sensului global 

al unui mesaj  

1.1 Identificarea 

sensului global 

al unui mesaj 

clar articulat, 

prin asociere cu 

imagini 

 

Exerciții de 

identificare și 

discriminare 

Exerciții de 

verificare a 

înțelegerii 

sensului global 

dintr-un text 

scurt oral sau 

scris 

Exerciții de 

confirmare a  

răspunsului 

corect 

(bifează, 

Prezentări 

orale (de 

dificultate şi 

lungime 

reduse) pe 

teme de interes 

general 

Texte  

autentice de 

complexitate 

ușoară  

Conversaţii / 

înregistrări 

audio / video 

sau citite cu 

Observarea 

sistematică a 

activității și a 

comportamentului 

Studiu individual 

dirijat 

Evaluarea 

sarcinilor din fișele 

de lucru (în clasă, 

acasă) 

Evaluarea orală, 

scrisă, alternativă 

Portofoliul 
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încercuiește, 

mimează, 

desenează etc.) 

 

glas tare de 

către profesor 

Imagini 

sugestive 

 1.2 Anticiparea 

elementelor de 

conţinut ale 

unui text pe 

baza titlului / 

unui stimul 

vizual       

Anticiparea 

elementelor de 

conţinut ale 

unui text pe 

baza titlului / 

unui stimul 

vizual       

Exerciții de 

discriminare 

 

Identificarea  

de detalii din 

mesaje orale / 

scrise 

(autentice) 

 

1.3 Identificarea 

de detalii din 

mesaje orale / 

scrise 

(autentice) 

ascultate/citite 

în mod repetat, 

pe subiecte 

familiare, 

articulate clar și 

cu viteză 

normală  sau 

redusă 

Exerciții de 

identificare 

Exerciții de 

formulare de 

întrebări și 

răspunsuri 

scurte cu 

cuvinte de 

sprijin 

Selectarea de 

informaţii din 

mai multe 

reprezentări în 

scopul  

îndeplinirii  

unei sarcini 

structurate de 

lucru  

 

1.4 Selectarea 

de informaţii 

din mai multe 

reprezentări în 

scopul  

îndeplinirii  unei 

sarcini de lucru 

de dificultate 

redusă 

 

Exerciții de 

redactare 

simplă cu 

întrebări de 

sprijin 

șicuvinte de 

sprijin 

 

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de 

comunicare 

Competența 

specifică clasei 

a IX-a 

Competențe 

adaptate 

Activități de 

învățare 

adaptate 

Conținuturi 

(adaptate) 

Strategii didactice 

si de  evaluare 

(adaptate) 

2.1 Descrierea 

(oral, grafic) a 

unor activităţi 

cotidiene, 

obiceiuri;  

2.1 Descrierea 

(oral, grafic) a 

unor activităţi 

cotidiene, 

obiceiuri pe 

bază de suport 

vizual 

Exerciții de 

prezentare, 

relatare, 

rezumare 

simplă cu 

întrebări de 

sprijin și plan 

Descrieri de 

obiecte, 

persoane  

Povestire orală 

Paragrafe pe 

diverse arii 

tematice 

Formulare 

simple 

Descrierea, 

caracterizarea, 

discuția, analiza 

Observarea 

sistematică a 

activității și a 

comportamentului 

Studiu individual 

dirijat 
2.2 Relatarea  

conţinutului  

2.2 Relatarea  

conţinutului  

Exerciții de 

formulare de 
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unui film, pe 

baza unui plan 

de idei dat 

unui film, pe 

baza unui plan 

de idei 

recomandat de 

profesor 

întrebări și 

răspunsuri 

Exerciții de 

completare, 

jocuri 

 Evaluarea 

sarcinilor din fișele 

de lucru (în clasă, 

acasă) 

Portofoliul 

Evaluare orală, 

scrisă, alternativă 

Evaluare inițială – 

Test 

Evaluare formativă 

– Test 

Evaluare sumativă - 

Test 

2.3  Redactarea 

de paragrafe  

2.3  

Redactarea, de 

paragrafe pe o 

temă de interes 

cu ajutorul 

dicționarului și 

al profesorului 

Exerciții de 

redactare 

simplă cu 

întrebări de 

sprijin și plan 

Exerciții de 

copiere 

2.4  

Completarea de 

formulare 

 

2.4  

Completarea de 

formulare 

simple și scurte 

ajutat de 

profesor 

Exerciții de 

completare 

dirijată de 

formulare 

simple și 

scurte cu date 

personale  

Exerciții de 

completare 

text lacunar 

2.5  Redactarea 

de texte 

funcţionale 

simple 

2.5  Redactarea 

de texte 

funcţionale 

simple pe bază 

de model și cu 

ajutorul 

profesorului 

Exerciții de 

redactare 

simplă cu 

întrebări de 

sprijin și 

model 

 

3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă 

Competența 

specifică 

clasei a IX-a 

Competențe 

adaptate 

Activități de învățare 

adaptate 

Conținuturi 

(adaptate) 

Strategii 

didactice si 

de  evaluare 

(adaptate) 

3.1 Formularea 

de idei / păreri 

pe teme de 

interes în 
cadrul unei 

discuţii  

 

3.1 Formularea 

de idei / păreri 

pe teme de 

interes în 
cadrul unei 

discuții, în ritm 

lent, dirijat de 

profesor 

Prezentare simplă 

Exerciții de grup: 

formulare/ordonare 

Proiect 

Dialogul 

Conversația 

cotidiană 

Mesaje 
personale  

Interviul 

ghidat  

 

Descrierea 

Analiza 

Studiul 

individual 
dirijat 

Observarea 

sistematică a 

activității 

Evaluarea 

sarcinilor din 

fișele de lucru 

(în clasă, 

acasă) 

3.2 Adaptarea 

formei 

mesajului la 

situaţia de 

comunicare în 

funcţie de 

3.2 Adaptarea 

formei 

mesajului la 

situaţia de 

comunicare, cu 

sprijinul 

profesorului 

Exerciții de 

formulare/construire a 

unei argumentări 

simple sprijinit de 

profesor 
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stilul  folosit 

de interlocutor 

 

Evaluare 

orală, scrisă, 

alternativă 

 

 

4. Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare 

Competența 

specifică clasei a 

IX-a 

Competențe 

adaptate 

Activități de 

învățare 

adaptate 

Conținuturi 

(adaptate) 

Strategii 

didactice si de  

evaluare 

(adaptate) 

Transformarea 

unor mesaje din 

vorbire directă în 

vorbire indirectă  

4.1 

Transformarea 

unor mesaje 

scurte și simple 

din vorbire 

directă în vorbire 

indirectă cu 

ajutorul 

profesorului  

Exerciții de 

transfer și 

transformare 

Mesaje orale 

(înregistrate                               

sau emise de 

profesor sau 

elevi) 

Prospecte, 

instrucţiuni,  

Fragmente de 

texte de 

informare 

generală 

Notiţe 

Tehnici de 

utilizare a 

dicţionarului 

Lucru 

individual 

dirijat 

Observarea 

sistematică a 

activității 

Evaluarea 

sarcinilor din 

fișele de lucru 

(în clasă, 

acasă) 

Evaluare orală, 

scrisă, 

alternativă 

 

4.2 Traducerea 

unor texte 

funcţionale 

scurte din limba 

engleză în limba 

română cu 

ajutorul 

dicţionarului  

 Traducerea unor 

texte funcţionale 

scurte din limba 

engleză în limba 

română cu 

ajutorul 

dicţionarului și al 

profesorului  

Exerciții de 

traducere și 

retroversiune 

4.3 Sintetizarea 

sub formă de 

schemă / notiţe a 

conţinutului unui 

text scris 

4.3 Sintetizarea 

sub formă de 

schemă / notiţe a 

conţinutului unui 

text scris scurt cu 

ajutorul unor 

șabloane și a 

profesorului  

Exerciții de 

reformulare și 

transpunere în 

alt registru 

funcțional, luare 

de notițe 

 

CONȚINUTURI: 

DOMENIUL PERSONAL 

Relaţii interpersonale și interumane – ”People Around the World”; ”Night and Day” 

Alimentaţie/ Sănătate – ”Food, Glorious Food!” 

Timpul liber – ”Shop, till you Drop” 

Universul adolescenţei (stiluri de viaţă) – ”Join in the Fun!”; “ Surf the Net” 

DOMENIUL PUBLIC 

Ecologie – ”Our Precious Planet” 
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Aspecte necunoscute ale lumii – ”A World of Wonders” 

DOMENIUL OCUPAŢIONAL 

Profesiuni – ”Profiles”; ”Hotel & Catering” 

DOMENIUL EDUCAŢIONAL 

Universul cultural de limba engleză: trecut şi prezent, obiceiuri şi tradiţii – „The USA”; 

“Wales- the Land of Song” 

Călătorii – ”Holidays with a Difference” 

 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII: 

Substantivul 

pluralul substantivelor (plurale regulate) 

Adjectivul 

 tipuri de adjective - exemple 

Verbul  

modalităţi de exprimare a prezentului, trecutului şi viitorului – verbe, timpuri simple 

Adverbul 

 formarea adverbelor de mod 

Intonaţia 

 

FUNCŢII  COMUNICATIVE  ALE LIMBII: 

1. A da şi a solicita informaţii: 

 a oferi şi a solicita informaţii de ordin personal; 

 a oferi informaţii despre programul zilnic / săptămânal (orar şcolar, materii şcolare 

etc.); 

 a oferi informaţii despre vreme; 

 a oferi și a solicita informații despre prețuri, alimente 

 a oferi informații despre sărbători 

2. A descoperi şi a exprima atitudini  

 a exprima şi a solicita o opinie; 

 a accepta şi a refuza o ofertă / invitaţie; 

 a exprima puncte de vedere personale. 

3. A comunica în societate: 

 a saluta; 

 a face prezentări; 
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 a oferi un obiect în mod politicos; 

 a face urări cu o anumită ocazie. 

 

Bibliografie: 

Virginia Evans, Jenny Dooley, (2000). Enterprise 2 Coursebook, Express Publishing, 

Berkshire 

Vrășmaș Teodor, (2001). Învățământul integrat și/sau incluziv, Editura Aramis, 

București.  
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3.58. Programă școlară adaptată pentru copiii cu „CES”. Disciplina – 

Limba Franceză L2. Clasa a IX-a  – liceu 

 

Profesor Drugaș Corina-Lavinia, 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Oradea, jud. Bihor 

 

 Unități de 

învățare 

Obiective/compe 

tențe adaptate 

Conţinuturi 

adaptate 

Activități si mijloace 

de realizare adaptate 

Metode si 

instrumente 

de evaluare 

adaptate 

1. La 

rentrée en 

forme 

 

-să desprindă 

ideea principală 

dintr-un mesaj 

articulat clar, cu 

viteză normală 

Exercices 

“vrai”/ “faux”; 

Lecture des 

images 

L’article 

- înţelege semnificaţia 

globală a unui text 

scurt, după ascultarea 

repetată a acestuia; 

-apreciază cu 

adevărat/fals 

înțelegerea unor 

propoziții simple 

dintr-un text scurt 

Lectură sub 

îndrumarea 

profesorului. 

2. Salut, 

les 

copains! 

 

-să recunoască 

verbe  la prezent 

-să ordoneze 

cuvinte pentru a 

descrie o 

persoană/obiect 

 

Le présent des 

verbes 

auxiliares 

Le présent des 

verbes 

L’adjectif 

Le nom, 

nombre et 

genre 

- formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, chiar 

și cu imprecizii; 

-ordonează cuvinte 

pentru a descrie o 

persoană/obiect 

-formulează enunțuri 

simple pentru a se 

descrie pe sine 

Exerciţii de 

identificare a 

verbelor si de 

conjugare a 

verbelor 

regulate/nereg

ulate, la 

prezent. 

Exerciții cu 

alegere 

multiplă 

Exerciţii de 

completare de 

spaţii cu forme 

existente în 

paranteză. 

3. A 

chacun sa 

maison 

Bilan 1 
 

-să folosească o 

intonaţie 

adecvată în 

diverse situaţii de 

comunicare 

-să recunoască în 

imagini obiecte și 

să le asocieze cu 

camera corectă 

-să descrie 

camere prin 

Exprimer son 

accord / son 

désaccord 

Couleurs et 

objets d’une 

chambre 

Accepter/ 

refuser une 

invitation 

 

- citeşte enunţuri  

cunoscute, cu ezitări 

sau pauze mai lungi, 

-exprimă o părere prin 

afirmație sau negație 

-exprima 

acordul/dezacordul cu 

privire la 

pasiuni/preferinte 

personale 

Exerciții de 

completare cu 

expresii/cuvint

e date 

Exerciții cu 

alegere 

multiplă 

Exerciții de 

traducere 
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traducere de 

propozitii simple 

din limba 

franceză 

Exerciții de 

identificare și 

asociere 

4. Courir 

les 

Magasins 

 

 

-să recunoască 

perfectul compus 

într-un enunţ dat 

-să recunoască 

tipuri de 

magazine și de 

produse, prin 

asociere 

La formation 

du passé 

composé 

Magasins et 

produits/produ

cteurs/vendeurs 

 

- conjugă un verb la 

Perfectul compus după 

un exemplu dat 

-identifică cuvinte prin 

traducere 

-citește dialoguri 

scurte în contextul 

temei 

Exerciții de 

conjugare 

Exerciții cu 

alegere 

multiplă 

Exerciții de 

ordonare 

 

SEM. II 

5. 

Bonjour, 

la France! 

Projet 

didactique 

-să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care le 

însoţesc 

-să reformuleze 

ideea principală a 

unui fragment, 

prin repetare 

L’adjectif 

numéral 

cardinal et 

ordinal 

Le futur de 

l’indicatif 

Demander/don

ner des 

informations 

pratiques sur 

les lieux/les 

actions 

Régions et 

villes de 

France, 

objectifs 

touristiques 

-alege cifra 

corespunzătoarea 

-identifică obiectivele 

turistice din Paris, cu 

ajutorul imaginilor 

-răspunde la intrebări 

pozitiv și negativ 

-ordonează corect un 

dialog cu replici 

simple 

Exerciții de 

completare 

Exerciții de 

ordonare 

Exerciții de 

bifare 

6. Les 

Fêtes en 

Tète 

Test 

- să realizeze 

operaţii şi acţiuni 

pe baza unor 

instrucţiuni orale 

de operare 

-să identifice 

sărbatori pe baza 

unor imagini și 

prin asociere de 

paragrafe 

L’adverbe 

L’univers 

culturel 

français et 

roumain: fêtes 

et traditions 

Fêtes,coutumes 

Les Fêtes  en  

France 

- folosește numerele 

pentru a exprima 

cantitatea și pentru a 

identifica prin asociere 

sărbători în România 

și Franța 

-ordoneaza cuvinte 

pentru a descrie o 

sărbătoare 

Exerciţii de 

completare de 

spaţii cu forme 

existente în 

paranteză. 

Exerciții de 

ordonare de 

cuvinte pentru 

a obține 

enunțuri 

corecte 

7. Mes 

passions

… 

mes loisirs 

Bilan 2 

-să identifice 

pasiuni si 

preferințe în 

fragmente scurte 

-să exprime 

preferinte și să le 

identifice prin 

asociere 

-să identifice 

forme verbale 

 

- Occupations, 

loisirs 

-revision de 

present simple, 

passe compose 

et future simple 

-exprimer ses 

gouts, ses 

préférences 

-les Français et 

leur loisirs 

-selectează informaţii 

relevante din 

fragmente de texte 

despre pasiuni și 

preferințe 

-ordonează cuvinte 

pentru a exprima oral 

și în scris o preferință 

-alege varianta corectă 

cu referire la descrieri 

de pasiuni, în context 

Exerciții de 

completare cu 

expresii date 

Exerciții cu 

alegere 

multiplă 

Exerciții de 

traducere 

Exerciții de 

identificare și 

asociere 
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8.Voyager 

Croquer 

la vie à 

pleines 

dents 

 

-să coreleze 

informaţii din 

diverse părţi ale 

unui text / din 

texte diferite 

pentru rezolvarea 

unei sarcini de 

lucru 

-să utilizeze 

materiale de 

referinţă 

adecvate pentru a 

verifica 

corectitudinea 

informaţiei 

transmise 

-să noteze 

informațiile 

pertinente dintr-

un 

paragraf/ascultat/

citit 

-les vacances, 

les voyages, 

sport et sante 

-parler des 

images, 

exprimer des 

sentiments, 

exprimer 

l’accord/le 

désaccord 

-l’adjectif 

possessif 

-prépositions et 

conjonctions 

- completează cu 

cuvinte corecte spațiile 

libere dintr-un 

paragraf despre 

sănătate și stil de viață 

sănătos 

-bifează cu adevărat 

sau fals enunțuri ce au 

legătură cu sportul 

-folosește prepoziții și 

conjuncții prin 

alegere, pentru a uni 

cuvinte și propoziții 

-notează informații 

legate de vacanțe și 

călătorii 

Exerciții de 

completare 

Exerciții de 

ordonare 

Exerciții de 

bifare 

9. Au-delà 

des 

frontières 

Bilan 3 

-să identifice 

opinii, atitudini şi 

sentimente 

exprimate în 

discuţii cu 

caracter 

profesional 

- să prezinte 

opţiuni cu 

ajutorul 

profesorului 

-să elaboreze o 

scurtă descriere a 

unei meserii 

-education et 

métiers 

S’excuser/reme

rcier/répondre 

aux 

remerciements 

-Parler et 

motiver/argum

enter le choix 

de votre futur 

métier 

 

-identifică tipuri de 

meserii și le corelează 

cu descrieri 

-alege varianta corectă 

legată de activități 

specifice unor meserii 

-elaborează o scurtă 

descriere a meseriei 

alese, prin traducere 

Exerciții cu 

alegere 

multiplă 

Lectură sub 

îndrumarea 

profesorului. 

Exerciții de 

traducere 

Exerciții de 

identificare și 

asociere 

10. 

Technolog

ie 

aujourd’h

ui 

 

-să coreleze 

informaţii din 

diverse părţi ale 

unui text / din 
texte diferite 

pentru rezolvarea 

unei sarcini de 

lucru 

-să utilizeze 

termeni de 

specialitate 

comuni relevanţi 

pentru sarcina de 

lucru 

- la 

technologie, le 

telephone, les 

machines, 
l’internet, 

-Les moyens 

media 

L’impératif, le 

pronoms, 

l’article 

-notează cuvinte și 

expresii și le 

completează în 

propozitii lacunare 
-corelează informații 

din fragmente citite cu 

cuvinte  

invățate/definiții 

-alege varinta corectă 

a articolului și 

pronumelui învățate, 

pentru sistematizare 

Exerciții de 

completare cu 

expresii date 

 
Exerciții cu 

alegere 

multiplă 

Exerciții de 

traducere 

Exerciții de 

identificare și 

asociere 
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11. 

Program

me 

éducatif 

Revision 

Bilan 

Final 

  

-să identifice 

elemente de 

vocabular și de 

gramatică 

întâlnite în 

lecțiile anterioare 

-să utilizeze în 

context, cu 

ajutor, elemente 

de vocabular, 

învățate pe 

parcursul anului 

Consolidation 

des 

connaissances 

acquises 

-Révision de la 

grammaire et 

du vocabulaire 

aquis 

-Réemploi et 

systématisation 

-conjugă verbe la 

prezent, trecut și viitor 

-traduce propoziții 

legate de tematica 

studiată pe parcursul 

anului 

-completează cu 

elemente de vocabular 

și de gramatică, 

studiate 

Exerciții de 

conjugare 

Exerciții cu 

alegere 

multiplă 

Exerciții de 

traducere 

Exerciții de 

completare 
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3.59. Program de intervenţie personalizat pentru elevii cu CES 

 

Profesor Micu Lucian, 

Profesor Dan Ancuţa Georgeta,  

Şcoala Gimnazială  „Traian Săvulescu” Izvoarele, jud. Prahova 

 

NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI: XX 

ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

- prof. itinerant; 

- prof. limba şi literatura română/învăţător. 

INTERVENŢII ANTECEDENTE: a beneficiat de serviciul de sprijin al unui profesor 

specializat 

CONCLUZIILE EVALUĂRII COMPLEXE: 

- din punct de vedere medical : nu are antecedente medicale 

- din punct de vedere psihopedagogic: dificultăţi de scris-citit, auz fonematic deficitar 

(dificultăţi de analiză şi sinteză fonetică), tulburări de limbaj, vârsta psihologică sub 

nivelul vârstei cronologice, vocabular sărac şi continut ideatic modest, memorie de scurta 

durată, atenţie distributivă deficitară, potential de învăţare scăzut. 

- din punct de vedere social: este integrat în grupul şcolar. 

- din punct de vedere al familiei: părinţii sunt dezinteresaţi de educaţia elevului, nu au dorit 

să se prezinte la şcoală când au fost solicitaţi. Elevul a abandonat o perioadă destul de 

mare şcoala în anul şcolar precedent.  

DOMENIUL DE INTERVENŢIE -  limba şi literatura română 

SCOPURILE PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE: 

S1 – dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral; 

S2 – dezvoltarea capacităţii de exprimare orală; 

S3 – dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris; 

S4 – dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă. 

NIVELUL DE PLECARE: 

CAPACITĂŢI. COMPETENŢE. ABILITĂŢI. 

COMUNICAREA: 

- pronunţă deficitar anumite foneme, silabe, cuvinte, enunţuri simple; 

- răspunde la întrebări; 
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- ascultă/dialoghează cu partenerul; 

- relatează fapte trăite/auzite; 

- repovesteşte conţinutul unor texte (mai ales poveşti); 

- identifică elementele corespunzătoare ale unei imagini de sine stătătoare (personaje, 

culori, timp) cu sprijin minim; 

- alcătuieşte propoziţii despre obiecte prezentate în imagini, cu sprijin verbal. 

ANALIZA ŞI SINTEZA FONETICĂ LA NIVELUL PROPOZIŢIEI, CUVÂNTULUI, 

SILABEI: 

- formulează  oral propoziţii alcătuite din două,  trei cuvinte, în legătură cu un obiect sau 

cu imaginea unui obiect din mediul apropiat, având ca element de sprijin întrebarea 

profesorului/învăţătorului; 

- distinge, după auz, cuvintele propoziţiei şi stabileşte numărul acestora (două-trei cuvinte); 

- recunoaşte ordinea cuvintelor într-o propoziţie alcătuită din două cuvinte; 

- reproduce propoziţii din două-trei cuvinte alcătuite de alţi elevi; 

- pronunţă corect cuvinte de două-trei silabe, fără omisiuni, înlocuiri sau adăugiri de sunete, 

cu unele ezitări; 

- desparte corect în silabe cuvinte alcătuite din două-trei silabe deschise; 

- distinge silabele care intră în alcătuirea cuvintelor, numărând fiecare deschidere a gurii 

prin atingerea palmei cu bărbia; 

- stabileşte ordinea silabelor în cuvinte bisilabice; 

- stabileşte corect numărul de sunete care intră în componeţa silabei (silaba deschisă, 

alcătuită din două sunete), cu sprijin acordat. 

CITIREA:  

- citeşte apropape toate literele, mai putin grupurile de litere; 

- citeşte silabe construite la alfabetar (doua-trei litere) cu sprijin; 

- citeşte cuvinte monosilabice şi bisilabice fară aglomerări consonantice; 

- citeşte propoziţii alcătuite din două-trei cuvinte simple, cu ajutor. 

SCRIEREA: 

- utilizează corect instrumentele de scris; 

- scrie după dictare litere, silabe deschise, cuvinte monosilabice, cu sprijin; 

- copiază şi transcrie texte scurte. 

LACUNE. SLĂBICIUNI. NEVOI 

- nu redă faptele povestite într-o înlănţuire logică; 

- realizează doar cu sprijin susţinut analiza fonetică la nivelul cuvântului şi al silabei; 
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- nu compune cuvinte din silabe date; 

- nu ordonează logic două-trei cuvinte date pentru a alcătui o propoziţie; 

- nu recunoaşte grupurile de litere; 

- nu foloseşte corect semnele de punctuaţie, semnele de ortografie şi majuscule.  

PLANIFICAREA INTERVENŢIEI 

- La nivelul cadrelor didactice: consiliere pentru flexibilizarea curriculum-ului, a adaptării 

evaluării şi notării în funcţie de progres; 

- La nivelul clasei: acordare de sprijin de către colegii de clasă; 

- La nivelul familiei: recomandări pentru supravegherea pregătirii lecţiilor, a frecvenţei, 

relaţionare mai bună cu şcoala prin participare la şedinte.  

INSTRUMENTE DE EVALUARE 

Probe şi teste psihologice: Raven, Repetarea de numere, Proba de orientare în spaţiu 

Piaget-H, Proba de lateralitate HARRIS, Proba frazelor absurde, Contrarii cu obiecte şi imagini, 

Completarea lacunelor, Denumire de culori, Proba de completare a imaginilor. 

Aprecieri directe: citirea unui text cunoscut şi al unuia nou, dictări de litere, silabe, 

cuvinte, propoziţii, formare de propoziţii, povestirea unor întâmplări de viaţă sau a unor poveşti 

scurte. 

Analiza produselor activităţii: caiete de clasă, de teme, desene, fişe de lucru. 

Analiza documentelor şcolare. 

Discuţie cu învăţătorul şi părinţii. 

 

PLANIFICAREA INTERVENŢIEI 

 

Obiectivele 

intervenţiei 

Strategii 

Resurse 

Termen 

Parteneri 

Evaluare 

O 1- să înţeleagă 

semnificaţia 

mesajului oral 

*jocuri de executare a unor comenzi orale; 

*exerciţii de recunoaştere a unor momente din 

textul audiat, pe baza unor imagini prezentate; 

 

2 săpt. 

învăţăto-

rul 

colegii 
părinţii 

formativă 

orală 

O2- să distingă 

cuvintele  

dintr-o pro- 

poziţie dată, 

silabele dintr-un 

cuvânt şi 

sunetele dintr-o  

silabă 

*exerciţii de delimitare a cuvintelor în 

enunţuri; 

*exerciţii de stabilire a poziţiei unui cuvânt 

într-o propoziţie; 

*jocuri de ordonare logică a cuvintelor în  

propoziţie; 

*jocuri de despărţire a cuvintelor în silabe şi 

de identificare a poziţiei silabelor în cuvânt; 

perma-

nent 

colegii 

învăţă-

torul 

formativă 

orală 

scrisă 
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*exerciţii de distingere a sunetului iniţial, 

final sau din interiorul unei silabe al unui 

cuvânt; 

*exerciţii de analiză fonetică la nivel de 

silabă. 

O3 –să sesizeze 

sensul cuvintelor  

într-un enunţ dat 

*exerciţii de eliminare a unui cuvânt care nu 

se potriveşte ca înţeles cu celelalte dintr-o 

listă audiată; 

*jocuri de punere în corespondenţă a unui 

cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare; 

4 săpt. 

învăţă-

torul 

formativă 

orală 

 

O4-să manifeste  

curiozitate faţă 

de mesajele 

emise de diferiţi 

interlocutori în 

situaţii de  

comunicare 

*jocuri de rol, vizând formarea 

comportamentului de ascultător activ; 

*simulări ale unor situaţii concrete de 

comunicare pe teme cotidiene concrete. 

3 săpt. 

învăţă-

torul 

colegii 

orală 

O5-să formu- 

leze clar şi 

concret  

enunţuri verbale 

potrivite unor  

situaţii date 

*exerciţii de alcătuire a unor enunţuri cu 

accent pe pronunţia corectă, clară; 

*exerciţii de construire corectă a unor 

enunţuri  după imagini, folosind cuvinte date, 

legate de o situaţie concretă; 

*exerciţii de formulare de intrebări şi 

răspunsuri; 

*recitări, repovestiri; 

6 săpt. 

învăţă-

torul 

părinţii 

formativă 

orală 

 

O6 –să integreze  

cuvinte noi în  

enunţuri proprii 

*exerciţii de utilizare adecvată a unui cuvânt   

nou-învăţat în enunţuri proprii; 

*exerciţii pentru sesizarea corectă, în mod 

independent, a sinonimelor ţi antonimelor si  

folosirea adecvată, în diferite contexte; 

*jocuri pentru alcătuirea de propoziţii 

conţinând cuvinte noi; 

*exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe 

şi de compunere a cuvintelor, pornind de  

la o silabă dată. 

perma-

nent 

învăţă-

torul 

formativă 

orală 

scrisă 

O7 –să identi-

fice litere, silabe, 

cuvin- te şi 

propozi-  

ţii în textul 

tipărit şi în textul 

scris de 

 mână 

*exerciţii de asociere a sunetului cu litera 

(grupul de litere) şi de subliniere a literei 

învăţate (grupului de litere) într-un text; 

*exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual; 

*exerciţii de asociere sunet-imagine 

inductoare- literă; 

*exerciţii de corespondenţă cuvânt-imagine; 

*exerciţii de citire a unor scurte texte. 

 perma- 

nent 

învăţă-

torul 

colegii 

părinţii 

formativă 

orală 

scrisă 

fişe de 

lucru 

O8 –să scrie 

corect  

litere, silabe, 

cuvinte, 

propoziţii 

 

*exercitii de scriere a literelor, silabelor, 

cuvintelor şi propoziţiilor; 

*exerciţii-joc de consolidare a literelor 

învăţate, de dictare de litere, de silabe; 

*copiere selectivă, după criterii date; 

*exerciţii-joc de completare a cuvintelor 

lacunare, de dictare de cuvinte, propoziţii. 

 perma-

nent 

învăţă-

torul 

colegii 

părinţii 

formativă 

orală 

scrisă 
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O9  să utilize-ze 

convenţii ale 

limbajului scris 

*exerciţii de folosire a punctului şi a scrierii 

cu majusculă; 

*exerciţii de transcriere a unor substantive  

proprii, a unor propoziţii enunţiative. 

perma-

nent 

învăţă-

torul 

colegii 

formativă 

orală 

scrisă 

fişe de 

lucru 

O10- să citească  

în  ritm propriu 

un  scurt text 

cunoscut 

*exerciţii de citire fluentă, corectă şi expre-

sivă a unui text, de pronunţie corectă, cu 

dicţie bună şi cu ritm adecvat, de citire a unui 

text, respectând intonaţia cerută de semnele 

de punctuaţie şi de mesajul textului. 

perma-

nent 

învăţă-

torul 

 

orală 

 

Bibliografie: 

https://www.academia.edu/  - Program de intervenţie personalizat 

https://www.eduform.snsh.ro/ - Plan de intervenţie personalizat 
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3.60. Studiu de caz privind integrarea școlară a copiilor cu CES 

 

Profesor Șarîngă Marinela,  

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Caracal, jud. Olt 

 

Nume elev: M. E. 

Varsta: 12 ani  

Gen: feminin 

Naţionalitatea: română   

 Date despre familie:  

Copilul analizat aparţine unei familii- cu 2 copii- în cadrul căreia predomină un climat 

ostil, o stare permanentă de dezordine şi nesiguranţă, iar relaţiile comunicative sunt minime. 

Prezentare: 

Copilul M. E. provine dintr-o familie modestă din punct de vedere material, fiind al doilea 

copil şi având doar un frate cu 3 ani mai mare. Este bine dezvoltată din punct de vedere fizic, 

este  energică şi rezistenta la îmbolnăviri, neavând probleme în privinţa bolilor contagioase care 

se contactează cu uşurinţă şi creează probleme altor copii. 

Din analiza comportamentului am constatat că are unele ieşiri în colectivitate greu de 

explicat, pentru început: aruncă cărţile (şi alte obiecte), are momente în care loveşte pe alţii, se 

bate cu ceilalţi şi apoi plânge din senin, acuzând că alţii sunt vinovaţi de aceste lucruri.  

Nu stabileşte relaţii durabile cu alţi copii din clasa, oscilând între o prietenie sau alta, în 

funcţie de interesul pentru un lucru sau pentru dulciuri. 

Totodată, caută motive să atragă atenţia prin agresiune, plâns nemotivat, pâră. 

Se observă din activităţile desfăşurate, că are un nivel scăzut al cunoştinţelor priceperilor, 

deprinderilor şi abilităţiilor socio-emoţionale şi intelectuale.  

Dacă e solicitată se ascunde, evită sarcinile de lucru care o vizează, lăsând pe alţii să le 

rezolve. Are un ritm lent de lucru, şi rezolvă temele superficial, fără să se implice cu 

responsabilitate în activitatea desfăşurată cu colegii de clasă. 

De la  părinţi am aflat că şi acasă are uneori momente de izbucniri  violente,  sau plâns 

fără motiv.  

O altă observaţie ar fi faptul că nu-şi poate concentra atenţia pe timp îndelungat în cadrul 

activităţilor, este  neliniştită  nu poate sta prea mult timp într-un loc, îşi schimbă des activitatea 

fără un motiv anume. 
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 Explicaţiile mamei au fost că ea personal nu are  timp să se ocupe de cei doi copii fiind 

tot timpul ocupată cu alte treburi.  

În acelaşi timp, ea consideră că are activităţi suficiente la şcoală şi este suficient ca 

profesorii să-i acorde atenţie. 

În urma celor constatate, am încercat să identific cauzele care au generat acest 

comportament şi să stabilesc un plan de intervenţie pentru corectarea acestuia. 

Plan de intervenţie 

Ipoteze: 

Lipsa afecţiunii din partea părinţilor poate determina modificări ale comportamentului, 

ale evoluţiei intelectuale şi a personalităţii copilului. 

2. Comunicarea scăzută  în cadrul familiei determină copilul să se considere neglijat, fapt 

care a condus la devieri de comportament. 

Obiective pe termen scurt: 

- descoperirea cauzelor ce au condus la comportamente nedorite; 

- analiza situaţiilor care au influenţat comportamentul copilului; 

- analiza relaţiilor copilului cu persoanele adulte din familie; 

- observarea copilului în scopul identificării punctelor slabe şi a celor forte a personalităţii 

sale; 

- discutarea cu părinţii despre acordarea sprijinului necesar; 

Obiective pe termen lung:  

- descoperirea intereselor şi aptitudinilor copilului în scopul atragerii acestuia în activităţi 

menite să sprijine formarea unei personalităţi armonioase; 

- convingerea copilului că aceste comportamente sunt nedorite şi că trebuie înlăturate; 

- sprijinirea copilului în sensul autocontrolului, a stăpânirii de sine şi a renunţării la anumite 

manifestări nepotrivite; 

- încurajarea copilului pentru a se comporta corect în cadrul grupului şi pentru formarea 

unei imagini de sine corecte; 

Strategii de intervenţie: 

- să i se acorde mai mult timp din partea părinţilor . 

- să se comunice cu el cât mai mult posibil; 

- să i se explice că este important tot ce face şi să fie apreciat pozitiv de câte ori realizează 

o lucrare . 

- să se explice clar cerinţele pe care le impun activităţile în cadrul grupului, regulile care 

trebuie respectate; 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 715  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

- să fie sprijinit copilul în corectarea comportamentelor nedorite; 

Cauze: 

Constatând că M. E. este un copil care manifestă hiperactivitate, dar are şi probleme de 

concentrare a atenţiei, am încercat să descopăr cauzele care au condus la acest mod de 

comportare în colectiv. 

L-am observat şi am notat datele în caietul de observaţii, pentru a putea stabili obiective 

educaţionale şi strategii de intervenţie în funcţie de acestea. Am ajuns la concluzia că, părinţii 

nu se ocupă deloc de ea . 

Comunicarea scăzută dintre membrii familiei, mai ales dintre părinţi şi copil se pare că a 

dus la o necesitate din partea acestuia de a fi în atenţia celor din jur.  

În acest fel se pot explica agresiunile asupra unor colegi din clasă, izbucnirile în plâns 

fără motiv, cu scopul de a atrage atenţia persoanelor din jurul său.  

Aceste manifestări pot fi consecinţa unei nevoi de afecţiune, în condiţiile în care acasă nu 

o primeşte din partea mamei sau altor membri ai familiei. Atunci când a simţit că nu i se acordă 

atenţie, nimeni nu este interesat de ceea ce-şi doreşte, copilul a început să se manifeste prin  

acte de violenţă faţă de alţii, pentru a atrage  atenţia asupra sa.  

Activităţi  menite să sprijine copilul: 

Pentru început, am căutat să discut cu părinţii, în încercarea de a-i convinge că este bine 

să se implice mai mult în activitatea copilului.  

Aceştia au motivat că s-au comportat mereu la fel şi nu are nevoie de nici un ajutor special 

deoarece aceste manifestări vin din egoism. 

În cadrul discuţiilor le-am propus să încerce să petreacă mai mult timp cu ea, şi seara ar 

fi necesar să i se acorde  atenţie din partea familiei.  

Am luat legătura cu psihologul şcolii şi am întocmit un plan de acţiune. 

La şcoală i se acordă atenţie din partea tuturor, este sprijinită în activităţi atât de profesori  

cât şi de alţi copii din clasă, este apreciată atunci când realizează sarcinile de lucru. 

Pe de altă parte, la şcoală, am căutat să proiectez activităţi în care să o atrag şi totodată să 

o solicit pe eleva M. E.  pentru a-i arăta că noi, profesorii şi copiii, suntem alături de ea şi-i  

sprijinim eforturile. 

Am scos în evidenţă toate realizările, am lăudat acţiunile cu caracter pozitiv la care a 

participat M. E. de câte ori am avut ocazia, am arătat că bine este să fim prieteni, să ne ajutăm, 

să realizăm lucruri împreună.  

Am pus accent pe faptul că este bine să avem prieteni, să discutăm cu ei, să ne sfătuim 

împreună cu aceştia de câte ori simţim nevoia de ajutor. 
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În cadrul activităţilor didactice, vom acorda mai multă atenţie acestui elev, deoarece 

doresc să-l ajut să-şi corecteze comportamentul greşit şi să il sprijinim în formarea unei imagini 

de sine corecte.  

Copiii au fost sfătuiţi să o încurajeze chiar dacă nu reuşeşte să realizeze totdeauna lucrări 

foarte bune, să o sprijine în eforturile ei,  să-i acorde atenţie  şi afecţiune. 

În legătură cu deficitul de atenţie, am  apelat la un psihologul şcolii care este în măsură 

să-o ajute, să-i prescrie un program de terapie în acest sens. 

Priorităţi pentru perioada 09 Septembrie-21 Decembrie 2019 

- dezvoltarea abilităţiilor sociale; 

- terapie emoţională; 

- cultivarea încrederii în sine; 

Criterii minimale de apreciere a progreselor: 

- înbunătăţirea comunicării cu familia; 

- interrelaţionare pozitivă cu cel puţin patru colegi; 

- identificarea modalităţiilor de dezvoltare a imaginii de sine; 

- participarea la toate activităţiile ce i-au fost recomandate. 

Metode şi instrumente de evaluare: 

- observaţia directă şi indirectă; 

- grilă de evaluare a conduitei sociale; 

- rezultatele activităţiilor (fişe) 

Dificultăţi întâmpinate: 

- nu a reuşit să-şi construiască un comportament empatic; 

- nu poate rezolva sarcinile date într-un timp optim datorită deficitului de atenţie; 

Revizuirea programului de intervenţie personalizat: 

La sfarsitul semestrului I, după evaluarea intermediară, vor fi definite obiectivele şi se 

vor proiecta noi conţinuturi. 

Concluzii: 

Progresele vizibile  înregistrate la sfârşitul semestrului au încurajat familia în a oferi un 

suport afectiv elevei. 

Scopul intervenţiei a fost dezvoltarea psihică a copilului, formarea de priceperi şi 

deprinderi în concordanţă cu obiectivele specifice prevăzute în programa şcolară, avându-se 

astfel, în vedere progresul şcolar al elevei. Astfel, prin promovarea muncii în echipă şi a unei 

relaţii de parteneriat la nivelul tuturor factorilor implicaţi: specialişti, profesori, părinţi, 

reprezentanţi ai comunităţii, ai organismelor de protecţie şi ocrotire a copiilor  etc., ameliorarea 
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activităţii didactice conduce la condiţii mai bune de învăţare pentru toţi elevii, iar cei care se 

confruntă cu dificultăţi de învăţare pot fi percepuţi într-un mod pozitiv. 

 

Bibliografie: 

Mara, D., (2009). Strategii didactice în educaţia incluzivă, Bucureşti, Editura Didactică 

şi Pedagogică 

Zlate, S. (2007). Educaţia elevilor cu cerinţe speciale şi situaţii educative privind copiii 

cu CES. Târgovişte: Valahia University Press.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca | 718  

„Programe şi servicii de intervenţie psihopedagogică pentru elevii cu CES”, revistă anuală, nr. 2/2019 
Simpozion Naţional, ediţia XXIII   

05 decembrie 2019 

3.61. Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcoală 

 

Profesor învățământ primar Duță Roxana – Mihaela, 

Școala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung, jud. Argeș 

 

Termenul cerinţe educaţionale speciale desemnează o abordare educativă diferenţiată și 

specializată a elevilor cu deficienţe mentale, dizabilităţi fizice, afecţiuni somatice etc. Este o 

provocare să lucrezi cu copiii cu CES, având ȋn vedere caracteristicile și manifestările 

tulburărilor cu care se confruntă, dar nu este imposibil deoarece și ei au potenţial pentru 

dezvoltare, doar că este necesar să se descopere cele mai potrivite moduri prin care să fie activat. 

Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială se subordonează 

principiilor didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la 

particularităţile aptitudinale ale elevilor. În proiectarea și desfășurarea lecţiilor, cadrele 

didactice pot valorifica cele mai operante modalităţi de lucru, mixând strategiile didactice 

tradiţionale cu cele moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de a 

crea competenţe ce vor asigura autonomia personală și integrarea socio-profesională. 

Societatea modernă, caracterizată printr-un progres semnificativ ȋn toate domeniile și 

printr-o schimbare a mentalităţilor, are ca scop să integreze ȋn structurile sale toate categoriile 

de persoane, valorizând principiul nondiscriminării și promovând drepturi egale pentru toţi. 

În  această direcţie se ȋnscriu și iniţiativele privind  problematica  persoanelor cu  dizabilităţi, 

care de multe ori se „lovesc” de etichetări sau marginalizare. A devenit o necesitate și o 

prioritate modificarea  reprezentărilor și a atitudinilor ȋn ceea ce ȋi privește, de aceea s-au 

adoptat politci sociale și educaţionale care să le permită  participarea totală și activă ȋn viaţa 

comunităţii, să faciliteze accesul la o educaţie și o  profesionalizare corespunzătoare, ȋn 

acord  cu propriile disponibilităţi. 

Copiii cu dizabilităţi trebuie ajutaţi să se integreze în clasă, să le facă plăcere să vină la 

şcoală. În acest scop cadrul didactic trebuie să adopte anumite strategii care să ajute în 

comunicarea cu elevul cu dizabilităţi, să îi ofere o experienţă pozitivă în cadrul şcolii. Strategiile 

care sunt potrivite oricărui tip de dizabilitate sunt:  

 Folosirea unor inscripţii vizibile, pentru a uşura citirea;  

 Reducerea zgomotului din încăpere şi a stimulenţilor vizuali externi;  
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 Utilizarea unor dispozitive şi materiale ajutătoare - hărţi şi planşe în relief, înregistrări 

audio, computere speciale, proiectoare, aparatură optică şi multe altele care le pot uşura 

înţelegerea explicaţiilor;  

 Citirea cu voce tare a sarcinilor şi instrucţiunilor – e mai usor să înteleagă mesajul verbal, 

decât pe cel scris; 

 Folosirea laudelor verbale şi a atingerilor pentru stimulare, încurajare;  

 Orice acţiune trebuie însoţită de explicaţii verbale: cadrul didactic trebuie să verbalizeze 

orice face în clasă, astfel elevul cu dizabilitate având posibilitatea de a înţelege ce se 

întâmplă.   

 Explicaţiile trebuie să fie însoţite de demonstraţii, de imagini, obiecte, să fie repetate 

pentru a ne asigura ca elevii le-au înţeles.  

 Cuvintele cheie trebuie scrise pe tablă şi trebuie repetate pentru a asigura înţelegerea 

acestora de către toţi copiii.  

 Copilului cu dizabilităţi trebuie să i se adreseze periodic întrebări pentru a verifica dacă a 

înţeles. Este esenţial ca aceste întrebări să nu i se adreseze doar lui, ci şi altor copii din 

clasă ca acesta să nu se simtă vizat de profesor.   

 Munca pe echipe sau grupe (3 membri, nu mai mult) sau în perechi trebuie să nu lipsească, 

copilul având posibilitatea de a colabora cu ceilalţi din clasă, să se simtă parte a clasei,  

să fie ajutat dacă este nevoie, să lucreze cu un copil fără dizabilitate.  

 Elevii clasei trebuie sensibilizaţi faţă de orice dizabilitate ar fi vorba, trebuie să înţeleagă 

că un copil cu dizabilitate este un copil ca şi ei, că se bucură de aceleaşi lucruri şi că suferă 

ca şi ei. Profesorul trebuie să le explice celorlalţi elevi în ce constă dizabilitatea copilului 

(când acesta nu este de faţă)  

 atitudine pozitivă a profesorului cât şi a celorlalţi elevi este esenţială.  

 Clasa trebuie amenajată astfel încât să încurajeze comunicarea. Este bine ca băncile să fie 

dispuse în formă de semicerc. Pentru un copil cu dizabilitate fizică este indicat să fie lăsat 

destul loc pentru scaunul cu rotile dacă este cazul. In cazul copiilor cu deficienţe de auz 

este indicat ca acesta să fie aşezat cât mai aproape de cadrul didactic, clasa să fie dotată 

cu perdele, covoare, planşe pentru a minimaliza zgomotul de fundal. De asemenea băncile 

şi scaunele ar trebui să fie dotate cu picioare îmbrăcate în cauciuc astfel încât să nu facă 

zgomot atunci când sunt mutate. In cazul elevilor cu deficienţe de vedere aceştia trebuie 

lăsaţi să se familiarizeze cu ceea ce îi înconjoară (prin explorare, explicare, descriere).  

Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care 

o are aplicarea metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea 
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motivaţei pentru ȋnvăţare, crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, 

facilitarea ȋnvăţării ȋn ritm propriu, ȋncurajarea cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor 

sarcini, ceea ce conduce la cunoștere și acceptare reciprocă, respectarea altor opinii, ȋnţelegerea 

realităţii. Alois Gherguţ descrie câteva metode de ȋnvăţare prin cooperare eficiente și ȋn  cazul 

copiilor cu cerinţe educative speciale. 

Printre acestea se numără: 

 Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect. 

 Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat : se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă 

anume și după aceea se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn 

timpul lecţiei, iar la finalul ei se verifică ce au aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor. 

 Turul Galeriei : ȋn grupuri de trei sau patru  elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat 

un produs, care poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările celorlalte 

grupe, rotindu-se de la un produs la altul și se poate discuta pe margine acestora. Astfel, 

prin feedbackul oferit de colegi se consolidează anumite cunoștinţe și se valorizează 

produsul obţinut ȋn grup. 

 Activitatea dirijată de citire – gândire : presupune fragmentarea unui text astfel ȋncât elevii 

pot face predicţii despre ce se va ȋntâmpla ȋn fragmentul următor. 

 Alte metode activ-participative mai sunt : interviul ȋn trei etape, predicţiile ȋn perechi, 

unul stă și trei circulă, linia valorilor, masa rotundă. 

Pentru optimizarea intervenţiilor la elevii cu dizabilităţi, nu trebuie neglijată nici utilitatea 

mijloacelor și materialelor didactice  variate și personalizate. Totodată, un rol important ȋn 

recuperarea și integrarea acestor elevi ȋl au și activităţile de terapie educaţională (terapia 

ocupaţională, meloterapia, dezvoltarea autonomiei personale, ludoterapia), scopul fiind acela 

de a forma deprinderi de viaţă cotidiană (asigurarea ȋngrijiri propriului corp și a locuinţei, 

folosirea serviciilor din comunitate) cultivare a capacităţilor și aptitudinilor pentru muncă 

(elevii cu dizabilităţi pot fi ȋnvăţaţi să realizeze diverse activităţi productive care ȋl pot ajuta 

ulterior ȋn găsirea unui loc de muncă specific)  și educarea abilităţilor pentru petrecerea timpului 

liber. 

 Din cauză că aceşti copii au dificultăţi de învăţare trebuie să folosim metodele cele mai 

bune pentru a ne îndeplini obiectivele propuse pentru fiecare etapă. Este indicat de utilizat 

modelul echipei multidisciplinare, deoarece determină membrii echipei să lucreze împreună, pe 

baza unor relaţii interdependente, pe fondul unei comunicări benefice, eficiente.   

Semnificaţia noţiunilor la copii cu C.E.S., este strâns legată de concret, de corespondenţă cu 

lumea obiectelor, datorită specificului gândirii sale. Desigur că încercarea de adaptare a 
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procesului de învăţare la nevoile speciale ale acestei categorii de copii reprezintă pentru 

profesor un efort în plus. Dar numai astfel putem oferi acestor elevi dreptul de a învăţa şi de a 

avea şanse egale de reuşită în viaţă.   

Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin 

joc informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp.Datorită faptului că se desfăşoară mai ales 

în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, 

întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim două persoane 

pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate 

în structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o 

urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; 

consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie 

în care copilul  poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa. 

Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe deerapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi 

evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de program.Copiii cu 

deficienţe integraţi în învăţământul de masă au dreptul la terapii specifice de recuperare 

realizate de specialişti în domeniu, în funcţie de dizabilitatea lor şi, în plus, profesorul de sprijin 

realizează un plan de intervenţie personalizat şi adaptarea curriculară necesară, în urma 

consultării cu cadrul didactic de la clasă. Două tipuri de planuri sunt elaborate în acest sens: 

Planul de servicii personalizat (PSP) şi Planul de interventie personalizat (PIP), amândouă 

descrise în cele ce urmează. 

Multe  cadre didactice consideră că eşecul unui copil i se datorează integral acestuia 

pentru că nu a fost capabil să răspundă cerinţelor sistemului: ei cred că este obligaţia copilului 

să atingă standardele impuse de sistem. Puţin profesori înţeleg şi acceptă faptul că eşecul unui 

copil este, de asemenea, şi eşecul profesorului şi că, în acest context, şcoala trebuie să se 

adapteze la nevoile copilului şi nu invers. Unii profesori sunt capabili şi dornici să se schimbe 

şi să adopte un stil de lucru individualizat şi centrat pe nevoile copilului. 

Metodologia evaluării, atât cea a şcolilor cât şi cea a profesorilor, s-a schimbat în vederea 

creşterii greutăţii criteriilor care sunt legate de creşterea accesului la educaţie al tuturor copiilor, 

măsurând mai degrabă progresul şcolar decât rezultatele, creând o şcoală deschisă, prietenoasă, 

capabilă să accepte şi să valorizeze fiecare copil în parte. În prezent, criteriile privind copiii cu 
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performanţe şi bunele rezultate la examene şi concursuri încă prevalează, dar au fost făcuţi paşi 

importanţi în direcţia schimbării acestei abordări. Sperăm să devină cel puţin la fel de 

importante ca şi cele „selective”, criteriile „incluzive” -numărul de copii care au fost ajutaţi ca 

să evite eşecul şcolar, numărul de copii care au fost integraţi în şcoli incluzive, numărul de copii 

care şi-au îmbunătăţit performanţele şcolare.  

Copiii cu deficienţe au acces în şcolile publice şi pot beneficia de servicii de sprijin care 

să le facilitezeacest tip de integrare. Reforma sistemului educaţiei speciale este cu atât mai 

amplă cu cât ea trebuie să includă atât principiile noi abordate de şcolile obişnuite cât şi 

principiile noi dezvoltate de educaţia specială din lume. 

În calitate de profesor la o clasă cu elevi cu CES, ȋntotdeauna ȋncerc să găsesc cele mai  

potrivite căi prin care să ȋmi ȋnsoţesc elevii către cunoaștere și integrare. Nu este simplu, dar  

cu dăruire, imaginaţie și multă răbdare se pot crea strategii  eficiente care să ȋi sprijine   ȋn acest 

sens.  Având ca reper lucrări de specialitate cu informaţii despre  elemente de pedagogie și 

specificul dezvoltării psihoindividuale ale unui copil cu deficienţe,  am realizat  programe de 

interventie și activităţi de ȋnvăţare adecvate  nevoilor fiecăruia. Nu folosesc  ca pe o “reţetă” 

metodele  și procedeele didactice  despre care am citit,  ci le adaptez  contextului. Am observat  

că scenariile didactice care cuprind metode și tehnici interactive sunt eficiente, mai ales ȋn cazul 

elevilor cu ces care sunt integraţi ȋn școlile de masă alături de colegi cu o dezvoltare tipică 

deoarece ȋncurajează socializarea, spiritual de toleranţă și suport. 

Experienţa proprie mi-a demonstrat utilitatea  deosebită  pe care o poate avea  și jocul ȋn 

procesul educativ al elevilor cu CES, făcând  mai atractive conţinuturile ȋnvăţării care nu mai 

sunt  văzute ca  un efort prea mare de concentrare, având ȋn vedere disponibilitatea scăzută ȋn 

sensul acesta. Jocul poate stimula copilul pe mai multe planuri: senzorio-motor, intelectual, 

social, creativ, al conştiinţei de sine şi chiar terapeutic. 

Pentru integrarea și recuperarea elevilor cu cerinţe educative speciale este necesară 

tratarea demersului educativ ȋntr-o manieră interactivă astfel ȋncât aceștia să cunoască, să 

ȋnţeleagă lumea ȋn care trăiește și să aplice ceea ce a ȋnvăţat ȋn diferite situaţii de viaţă. 
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3.62. Curriculum şcolar adaptat. Disciplina Logică, Argumentare și 

Comunicare. Clasa a IX-a 

 

Profesor Tomescu Ioana, 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea, jud. Bihor  

 

Nume şi prenume elev:..................................  

Clasa a IX-a  

Domiciliu:....................................................... 

Certificat de orientare şcolară şi profesională nr..................... 

Diagnostic (cf. certificat)....................................... 

ARGUMENT Conform Certificatului de orientare şcolară şi profesională atât eleva a fost 

diagnosticată cu........................., în urma evaluării comisiei de specialitate. În acest scop se 

impune o programă şcolară adaptată şi stabilirea unor obiective şi a unor activităţi de învăţare  

diferite de cele folosite pentru restul clasei de elevi şi adaptate în funcţie de necesităţile şi 

dificultăţile pe care le are copilul.Totodată se impune recuperarea rămânerilor în urma prin 

implementarea unui program special. 

 

COMPETENŢE GENERALE 

1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de 

cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală 

2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii – problemă,  

precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare 

3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice,  în cadrul 

diferitelor grupuri 

4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în 

schimbare 

5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii. 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

Competenţele generale şi specifice care trebuie formate prin procesul de predare-învăţare 

a disciplinei „Logică şi argumentare” au la bază şi promovează următoarele valori şi atitudini: 

 Coerenţă şi rigoare 
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 Gândire flexibilă, limitată de context 

 Independenţă în gândire şi în acţiune 

 Dezbatere liberă şi individuală 

 Relaţionare pozitivă cu ceilalţi. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUT 

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

Formarea capacităţii de citire 

Cartea – volum, coperte, foaie, pagină, numerotarea paginii, direcţii de orientare în pagină 

Citirea cuvintelor şi decodificarea corectă a noilor noţiuni 

Citirea propoziţiilor logice în limbajul natural 

2.  Formarea capacităţii de comunicare 

 Comunicarea orală 

Comunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar, despre 

familie, despre mediul înconjurător; participarea copiilor la activităţi de grup, inclusiv la cele 

de joc, în calitate de vorbitor şi de ascultător). 

 Comunicarea scrisă 

Procesul scrierii. Organizarea scrierii. Elementele grafice utilizate în procesul scrierii, 

care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu (linii, puncte, bastonate, zale, 

bucle, semiovale, ovale, noduleţe). Literele mari şi mici ale alfabetului. Scrierea cuvintelor.  

Copierea literelor, a cuvintelor, a propoziţiilor. Scrierea după dictare. 

3. Elemente de construcţie a comunicării sub forma raţionamentelor logice 

Propoziţia- compoziţia propoziţiei sub aspect logic- S şi P logic 

Raţionamentul deductiv 

Argumente logice 

Argumentare şi contraargumentare 

Competenţe 

specifice 

Competenţe 

adaptate 

Conţinuturi Activităţi de 

învăţare 

Resurse Evaluare 

1.1. 

Utilizarea 

1.1. 

Folosirea 

I. 

Comunicare

- explicarea, 

înţelegerea 

material

e 

procedu

rale 
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corectă a 

conceptelor 

şi 

instrumentel

or logice 

2.1. 

Raportarea 

critică la 

premisele, 

presupoziţiil

e şi 

implicaţiile 

cunoaşterii, 

inclusiv 

pentru 

activitatea 

proprie 

3.1. 

Dezvoltarea 

cooperării 

cu ceilalţi, 

favorizată 

de 

decodificare

a corectă a 

diferitelor 

mesaje şi 

limbaje  

5.1. 

Stabilirea 

unor 

corelaţii 

între 

întemeierea 

deciziilor, 

acţiune şi 

consecinţele 

acestora 

limbajului 

adecvat în 

cadrul unei 

prezentări 

orale sau 

scrise pe o 

temă 

accesibilă 

3.1. 

Recunoaşter

ea 

asemănărilo

r şi 

diferenţelor 

dintre sine 

şi celălalt, 

dintre 

persoane, 

dintre 

grupuri 

5.1 

Formarea 

propoziţiilor 

logice în 

diferite 

forme de 

comunicare 

a 

interumană 

-Înţelegerea 

mesjului 

unor texte 

de scurte 

dimensiuni 

-

Recunoaşter

ea 

personajelor 

textului dat, 

a celui care 

transmite 

informaţia, 

precum şi a 

celui care o 

receptează- 

Eşi R 

-

Recunoaşter

ea 

întâmplărilo

r din textul 

dat şi 

încadrarea 

în timp 

-Utilizarea 

unor 

mijloace de 

expresivitat

e specifice 

limbajului 

scris 

Comunicare

a 

interumană 

Comunicare

a scrisă 

Comunicare
a orală 

Comunicare

a non 

verbal 

 

 

 

 

Factori 

perturbatori 

şi utilizarea 

termenilor 

comuni, 

specifici 

conţinutului 

- formularea 

unor 

întrebări şi 

răspunsuri 

orale pe 

baza unor 

texte sau 

imagini 

prezentate 

- citirea şi 

interpretare

a unor 

mesaje 

scrise sau a 

unor benzi 

desenate 

-

reprezentare

a unor 

mesaje 

scrise sub 

forma 

desenului 

- jocuri de 

executare a 

unor 

comenzi 

orale 

formulate 

de profesor 

sau elevi; 

exerciţii 

pentru 

demonstrare

a înţelegerii 
mesajului 

audiat, prin 

apelare la 

alte 

modalităţi 

de redare a 

acestuia 

(mimă, 

desen ); 

exerciţii de 

mimă, de 

Manual 

Textul  

Imagini 

Fise de 

lucru 

 

Explica

ţia 

 

 

Analiza 

de text 

 

 

Observ

atia 

 

Desene 

 

Scheme 

grafice 

 

 

 

Observare

a 

sistematic

a 

a 

activităţii 

şi a 

comporta

mentului 

 

 

evaluarea 

sarcinilor 

din fişele 

de lucru 
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ai 

comunicării 

sesizare a 

coresponde

nţei 

elementelor 

verbale cu 

cele non-

verbale; 

-exerciţii de 

recunoaşter

e a unor 

momente 

din textul 

audiat, pe 

baza unor 

imagini 

prezentate; 

 

1.2. 

Identificare

a structurii 

unui 

argument, a 

elementelor 

componente 

şi relaţiilor 

dintre 

acestea 

(termeni, 

propoziţii, 

raţionament

e) 

1.3. 

Utilizarea 

corectă a 

unor 

operaţii 

specifice 

logicii 

(definirea şi 

clasificarea) 

în contexte 

situaţionale 

diferite 

(teoretice şi 

practice) 

2.2. 

Folosirea 

corectă a 

unor forme 

şi operaţii 

logice 

1.2. 

Argumentar

ea unei 

situaţii 

prezentate 

orale sau 

scrise 

2.1. 

Argumentar

ea unei teze 

prin 

propoziţii 

coerente, 

dar simple 

1.3. 

Extragerea 

informaţiei 

esenţiale 

dintr-un 

mesaj 

2.2. 

Recunoaşter

ea uneui 

argument 

dintr-un text 

dat 

2.3. 

Exprimarea 

unei opinii 

într-o  

 Dezbatere 

 

 

 

II.

 Introduc

ere în 

Logică şi 

argumentare 

- Definirea 

şi 

importanţa 

logicii 

- 

Argumentar

ea şi 

structura 

argumentări

i 

-

Exemplifica

rea prin 

propoziţii 

limitate ca 

întindere a 

argumentări

i 

-Coerenţa 

propoziţiilor 

formulate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- definirea 

si utilizarea 

termenilor 

comuni 

specifici 

continuturil

or 

- analiza 

imaginilor 

reprezentati

ve în 

vederea 

formulării 

unor 

argumente 

proprii 

- 

identificarea 

caracteristic

ilor 

argumentări

i ca relaţie 

dintre 

locator şi 

interlocutor 

 

 

 

 

 

 

Manual 

 

Texte 

 

Imagini 

 

Fise de 

lucru 

 

 

PPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica

ţia 

 

 

Analiza 

de text 

 

 

Observ

atia 

 

 

Demon

straţia 

 

Desene 

 

 

Învăţar

ea prin 

descope

rire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea 

unui 

portofoliu 

cu 

imagini/de

sene/ 

referitoare 

la 

argumenta

rea unor 

teme date 

 

Realizarea 

unei mape 

cuprinzân

d date 

biografice 

ale lui 

Aristotel, 

portretul 

marelui 

gânditor 

 

Observare

a 

sistematic

a 

a 

activităţii 
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2.3. 

Construirea 

unor 

argumente 

în vederea 

susţinerii 

unui punct 

de vedere 

sau a unei 

soluţii 

propuse 

pentru 

rezolvarea 

unor situaţii 

- problemă 

4.1. 

Utilizarea 

instrumentel

or de ordin 

logic care 

pot fi 

activate în 

contexte 

diferite în 

activitatea 

privată şi 

publică   

 

 

1.2. 

Identificare

a structurii 

unui 

argument, a 

elementelor 

componente 

şi relaţiilor 

dintre 

acestea 

(termeni, 
propoziţii, 

raţionament

e) 

1.3. 

Utilizarea 

corectă a 

unor 

operaţii 

specifice 

logicii 

(definirea şi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Identific

area 

diferenţelor 

dintre un 

termen şi un 

cuvânt 

 

1.3.Exempli

ficarea unor 

definiţii, 

respectând 

coerenţa şi 

alinierea 
logică a 

cuvintelor 

în vederea 

transmiterii 

mesjului  

Efectuarea 

unor 

clasificări 

simple, cu 

un număr 

mic de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   Analiza 

logică a 

argumentelo

r 

Termenii: 

      - 

Efectuarea 

diferenţei 

dintre 

termen şi 

cuvânt 

-

Exemplifica

rea 

termenilor 

şi a 

cuvintelor 

Propoziţii: 

- 
caracterizar

e generală   

  (definire, 

structură) 

      - 

Exemple de 

propoziţii 

categorice 

şi 

recunoaşter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-exerciţii de 

stabilire a 

poziţiei 

unui cuvânt 

într-o 

propoziţie; 

-jocuri de 

ordonare 

logică a 

cuvintelor 
în 

propoziţie; 

-jocuri de 

schimbare a 

locului 

cuvintelor 

în 

propoziţie 

fără 

schimbarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte 

 

Imagini 

 

Fise de 

lucru 

 

 

PPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţar

ea prin 

descope

rire 

 

Observ

aţia  

 

Demon

straţia 

 

Explica

ţia 

 

Conver

saţia 

euristic

ă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluarea 

sarcinilor 

din fişele 

de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completar

ea fişelor 

primate 

sub forma 

mapei cu 

titlul:”Cu

m pot să 

argumente

z logic 
prin joc” 
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clasificarea) 

în contexte 

situaţionale 

diferite 

(teoretice şi 

practice) 

2.2. 

Folosirea 

corectă a 

unor forme 

şi operaţii 

logice 

2.3. 

Construirea 

unor 

argumente 

în vederea 

susţinerii 

unui punct 

de vedere 

sau a unei 

soluţii 

propuse 

pentru 

rezolvarea 

unor situaţii 

- problemă 

4.1. 

Utilizarea 

instrumentel

or de ordin 

logic care 

pot fi 

activate în 

contexte 

diferite în 

activitatea 

privată şi 

publică   

 
1.4. 

Identificare

a  unor 

tipuri de 

argumentare 

formulate în 

limbaj 

natural  

4.2. 

Susţinerea 

unui 

elemente 

ale 

clasificării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Formula

rea de 

argument şi 

raţionament

e logice în 
limbaj 

natural 

 

5.2.Argume

ntarea 

logică, 

personal a 

unor decizii 

cu character 

personal 

 

ea S şi P 

logic 

Raţionamen

te: 

- 

caracterizar

e generală   

  (definire, 

structură) 

      - 

Exemplifica

rea 

raţionament

ului 

deductive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Tipuri 

de 
argumentare 

Deductivă: 

Argumente/

raţionament

e   

   -Exemple 

de 

argumentări 

şi 

raţionament

e 

mesajului 

transmis; 

-jocuri de 

transmitere 

a aceluiaşi 

mesaj 

folosind 

cuvinte 

diferite; 

-

identificarea 

dint-o 

înlănţuire 

de cuvinte a 

termenilor 

logici 

-exerciţii de 

distingere a 

sunetului 

iniţial, final 

sau din 

interiorul 

unei silabe 

sau al unui 

cuvânt; 

-

identificarea 

S logic şi a 

P logic din 

propoziţii 

date 

-jocuri 

pentru 

clasificare a 

unor obiecte 

şi noţiuni 

-exerciţii de 

modificare 

a sensului 

unei 
propoziţii 

prin 

eliminarea, 

înlocuirea 

sau 

adăugarea 

unui cuvânt 

-jocuri de 

punere în 

coresponde

nţă a unui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte 

 

Imagini 

 

Fise de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţar

ea prin 

descope

rire 

 

Observ

aţia  

 

Demon
straţia 

 

Explica

ţia 

 

Conver

saţia 

euristic

ă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare

a 
sistematic

a 

a 

activităţii 

evaluarea 

sarcinilor 

din fişele 

de lucru 
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comportame

nt activ prin 

utilizarea 

corectă a 

diferitelor 

tipuri de 

argumentare 

5.2. 

Utilizarea 

unor 

raţionament

e adecvate 

deductive în 

luarea 

deciziilor 

 

1.5. 

Identificare

a unor erori 

logice în 

argumentare 

care 

intervin în 

comunicare 

2.5. 

Utilizarea 

unor 

instrumente 

specifice 

logicii 

pentru 

construirea 

de 

argumente 

şi 

contraargu

mente în 

situaţii 

teoretice şi 

practice 
3.4. 

Formarea 

unor 

deprinderi 

de dialog  

raţional, 

negociere şi 

de rezolvare 

de conflicte 

în grupurile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. 

Identificare

a unor erori 

logice în 

argumentare 

care 

intervin în 

comunicare 

2.5. 

Utilizarea 

unor 

instrumente 

specifice 

logicii 

pentru 

construirea 

de 

argumente 

şi 

contraargu

mente în 

situaţii 

teoretice şi 

practice 

3.4. 

Formarea 

unor 

deprinderi 

de dialog  

raţional, 
negociere şi 

de rezolvare 

de conflicte 

în grupurile 

din care fac 

parte 

4.3. 

Raportarea 

critică la 

argumente 

şi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

Argumentar

e şi 

contraargu

mentare 

-Erori de 

argumentare 

-Argumente 

şi 

contraargu

mente în 

conversaţie 

şi după 

imagini date 

 

 

 

 

 

 

cuvânt auzit 

cu imaginea 

corespunzăt

oare; 

-exerciţii de 

eliminare a 

unui cuvânt 

dintr-un 

conţinut dat, 

de 

substituire a 

acestuia cu 

termeni care 

să nu 

modifice 

înţelesul 

logic al 

raţionament

ului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Să 

argumentez

e situaţii de 

viaţă 

prezentate 
sub forma 

unor benzi 

desenate 

exerciţii de 

construire 

corectă a 

unor 

enunţuri  

după 

imagini, 

fo1.4losind 

 

 

 

 

 

Explica

ţia 

 

Conver

saţia 

euristic

ă 

 

 

 

Realizarea 

unui 

studiu de 

caz cu 

tema ” 

Argument

ează 

alegerea 

profilului 

profession

al ales”  

Fişe de 

lucru 

 

 

 

 

 

Desene 

care să 

ilustreze 

moduri 

diferite de 

comporta

ment  

Aşa DA, 

aşa NU! 

 

 

Motivarea 

alegerii 

unui 

comporta

ment într-

o situaţie 

concretă 

de viaţă 

 

Jocul de 

asociere 
logică a 

conţinutul

ui cu 

imaginea 

prezentată 
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din care fac 

parte 

4.3. 

Raportarea 

critică la 

argumente 

şi 

contraargu

mente în 

conversaţie, 

dezbatere, 

discurs 

public şi 

mass - 

media 

 

contraargu

mente în 

conversaţie, 

dezbatere, 

discurs 

public şi 

mass - 

media 

 

 

4.2. 

Susţinerea 

unui 

comportame

nt activ prin 

utilizarea 

corectă a 

diferitelor 

tipuri de 

argumentare 

 

 

 

 

 

 

cuvinte 

date, legate 

de o situaţie 

creată; 

exerciţii de 

prezentare a 

unor 

obiecte, 

activităţi 

familiare 

copiilor; 

 

-

Recunoaşter

ea unor 

greşeli 

comise 

intenţionat 

în texte 

date, 

precum şi 

asocierea 

corectă 

dintre benzi 

desenate şi 

un titlu 

sugestiv dat 

textului 

compus 

după ele 

-Jocuri 

logice  
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3.63. Strategii didactice în educația integrată 

 

Profesor de matematică Toniță Rodica,  

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați, jud. Galați 

 

Teoria educației integrate propune abordarea fenomenului educațional într-o manieră 

flexibilă, adaptabilă cerințelor și nevoilor speciale ale copiilor integrați în învățământul de 

masă. Strategiile specifice educației integrate valorifică atât metodologia din educația modernă, 

cât și ansamblul metodelor, proceselor, procedeelor și mijloacelor tradiționale, prin aplicarea 

acestora într-o manieră cât mai adaptată contextului instructiv- educativ. În esența lor, 

strategiile educației integrate sunt strategii de micro-grup, activparticipative, cooperative, 

colaborative, parteneriale, implicate, organizative și socializante. Elaborarea și utilizarea 

acestor strategii este motivată de caracteristicile acțiunii de integrare a unei persoane cu cerințe 

educative speciale, care necesită asistare, participare, receptare. Învățarea la copiii cu CES, ca 

proces de achizitie de noi cunoștințe și de formare de capacități cognitive este mult mai eficientă 

dacă se realizează în grupuri mici, dacă este activparticipativă, cooperativă, partenerială și 

implicată la maximum posibil.  

A. STRATEGII COLABORATIVE Strategiile de învățare prin colaborare favorizează 

învățarea la toți elevii participanți, contribuie la acceptarea cu ușurință a diferențelor dintre 

elevi, modifică eficient relațiille 26 interpersonale din punct de vedere cantitativ și calitativ. 

Influența învățarii prin colaborare asupra stimei de sine a elevilor, deși este oscilantă în timp, 

sfârșește prin a fi pozitivă. Învățarea prin colaborare contribuie la socializarea elevilor și 

determină adaptarea curriculară continuă la cerințele și nevoile tuturor elevilor. Psihologia 

comportamentală, psihologia cognitivă și psihologia socială au demonstrat cu certitudine că o 

învățare în grupuri mici, activă și colaborativă este singura carepoate asigura: - reală 

interacțiune și intercomunicare/ interrelaționare; - redistribuire corectă de recompense sociale 

tip apreciere/ considerație/ respect; - restructurare firească a distribuirii autorității în grup; - 

distribuție eficientă a sarcinilor de lucru; - recorectare a obiectivelor educaționale, chiar în 

timpul procesului; - simț al disponibilității și artei solicitării sau acordării ajutorului.  

B. STRATEGII PARTENERIALE Integrarea înțeleasă și realizată ca includere a unu, doi 

sau mai mulți elevi cu CES într-o clasă cu alti 20- 25 elevi tipici este cea mai frecventă formă 

de realizare a integrarii educative. Strategiile de micro-grupuri, cooperative, activ- participative 

trebuie să fie, în plus, și parteneriale cu necesitate. Se recomandă atenție sporită pentru: - A 
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evita ca unul sau doi elevi mai buni (dintre cei tipici), din grupul de lucru, să domine activitatea 

grupului; - A evita ca elevii tipici să acorde ajutor în exces colegilor cu CES; - A împiedica 

solicitarea în exces de către colegii cu CES a ajutorului celorlalți; - A destructura ierarhii de 

autoritate, care tind să se fixeze inoportun; - A evita o intradistribuire a sarcinilor, în grup; - A 

împiedica subevaluarea unor rezultate modeste, parțiale ale colegilor cu CES de către ceilalți; - 

A evita orice concurență, competiție intragrupala, în orice alte situații decât cele care presupun 

în mod explicit acest lucru, pe fondul unei redistribuiri specifice a sarcinilor în acest sens.  

C. STRATEGII DE INVATARE PRIN COOPERARE Învățarea prin cooperare este o 

strategie activizantă de învățare care presupune un set de modalități instrucționale ce angajează 

mici echipe de elevi pentru a promova interacțiunea colegială și colaborarea în abordarea unor 

subiecte de studiu. Învățarea prin cooperare are loc 27 atunci când elevii sunt implicați 

împreuna, uneori în perechi, alteori în grupuri mici, pentru a rezolva o problemă, pentru a 

explora o temă nouă sau pentru a crea idei noi. Învățarea prin cooperare îi poate ajuta pe elevi 

să devină mai puțin dependenți de profesori. Elevii sunt încurajați să lucreze în colaborare, 

sprijinindu-se unul pe altul și căutând soluții pentru problemele puse de sarcinile și activitățile 

lor. Cel mai important aspect al învățarii prin cooperare trebuie să fie acceptarea de către 

membrii grupului a faptului că ei își pot realiza propriile obiective doar dacă ceilalți membri și 

le realizează pe ale lor. Ne putem referi la acest fapt ca la o interdependență pozitivă, ce poate 

fi realizată în diferite moduri în funcție de natura sarcinilor trasate, domeniul ce urmează a fi 

acoperit și experiența anterioară a elevilor.  

STRATEGII DE MICROGRUP S.T.A.D.- Student Team Achievement Divisions 

(Metoda învățării în grupuri mici) are trei etape: - prezentarea problemei; - activitatea în grup. 

Elevii sunt organizați în grupuri eterogene de 3-4 membri, discută pe marginea temei predate, 

își pun întrebări unii altora, compară și evaluează răspunsurile. Dezbaterea continuă până când 

toți membrii grupului sunt convinși că stăpânesc tema respectivă. - evaluarea. Cadrul didactic 

pune întrebări elevilor pentru a testa cunoștințele însușite. Fiecare grup își prezintă, pentru 

evaluare, realizările proprii ce pot fi astfel comparate, contrapuse, spre o mai bună înțelegere. 

T.G.T.- Team Games Tournament (Metoda turneului între echipe) promovează proceduri 

similare cu metoda S.T.A.D. Grupurile de lucru, care au aceeași sarcină de învățare, sunt 

anunțate în competiție unul cu altul, pe o secvență dată și strategia devine învățarea în grupuri 

competitive. T.A.I. (Team Assisted Individualisation) implică faptul că sarcinile de învățare per 

grup sunt elemente componente ale unei sarcini mai mari la nivel de clasă, astfel încât strategia 

devine învățarea în grupuri cooperative. PUZZLE - În cadrul acestei strategii, învățarea în 

grupuri cooperative împinge diviziunea sarcinilor de învățare până la nivelul fiecărui membru 
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component, sarcina grupului reîntregindu-se din juxtapunerea atent- selectivă a contribuțiilor 

parțiale. JIGSAW - Strategia se desfășoară în aceleasi condiții de sarcini ca și la „puzzle”, dar 

până la individualizarea la nivelul intragrupal, sarcina tuturor grupurilor ramânând aceeași; se 

28 reunesc „omologii de sarcină”, se rezolvă în comun acea sarcină și se reîntorc în grup, 

însumându-și astfel rezolvările.  

STRATEGII TUTORIALE Tutoriatul între egali (peer-tutoring) presupune organizarea 

învățării în clasă, dar și în afara ei, prin constituirea de perechi compuse dintr-un copil cu CES 

și unul tipic. Perechile sunt stabilite pe baza afinităților elective interpersonale dintre cei doi 

(buni prieteni, legați unul de altul). Această strategie este facilitată de existența în orice clasă 

integrată a copiilor tipici cu mare disponibilitate în a acorda sprijin și îndrumare, în permanență, 

colegilor lor cu nevoi speciale, în mod spontan, dezinteresat, neimpus. Când tutoriatul se face 

reciproc, strategia devine eficientă, deoarece are loc inversarea de roluri (reverse role-tutoring), 

caz în care colegul tipic învață de la cel cu CES. Atunci când în perechea respectivă este cooptat 

un coleg de vârstă mai mare cu 1-2 ani (de regula cel tipic), iar celalalt mai mic (de regula 

copilul cu CES) se realizează tutoriat între copii de vârste diferite (cross- age tutoring). 

STRATEGII DE SOCIALIZARE Strategiile de socializare pun accent pe valorificarea 

antecedentelor și consecințelor. Antecedentele reprezintă crearea de ocazii și oportunități pentru 

raporturi socio-morale cu influență puternic formativă, iar consecințele reprezintă tocmai 

întăririle pozitive/ negative resimțite ca atare de copil, care va tinde astfel să repete sau să evite 

comportamentele similare în situații similare. Strategiile de socializare se desfășoară în clasă și 

în afara ei, fiind bazate pe cercetările psihologiei comportamentale privind condiționarea 

aparentă, în plan atitudinal și motivațional, în special a copiilor cu deficiențe comportamentale, 

care sunt dificil de integrat educativ. 

STRATEGII DE PERFECȚIONARE Predarea în parteneriat (teaching partenership; co-

teaching) reprezintă strategia coparticipativă a două cadre didactice prezente activ și colaborativ 

(simultan sau succesiv) în clasă, la lecția propriu- zisă. Strategia predării în parteneriat nu se 

activează automat, ori de câte ori în clasa integrată se afla profesorul tutor și profesorul de 

sprijin / itinerant, cei doi având, de cele mai multe ori, atribuții și preocupări complementare, 

dar relativ separate sau paralele. Coteaching-ul presupune un parteneriat efectiv, reciprocitate 

factuală și nu se utilizează în mod curent. Are efecte de perfecționare reciprocă în sistemul "in 

training service" (la locul de munca) în problematica practicii integrarii- educative. Cei doi 

parteneri pot fi și tutorul plus profesorul de sprijin, dar de regulă sunt doi profesori- tutori sau 

chiar doi profesori de sprijin care se constituie în parteneriat după preferințe.  
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STRATEGII DE INVATARE INDIVIDUALIZATĂ Alături de învățarea prin cooperare, 

învățarea individualizată reprezintă o strategie importantă, utilizată în învățarea în clasa 

integrată. Pentru a oferi elevilor cu CES cadrul cel mai propice învățării trebuie cunoscute 

caracteristicile acestora, să fie tratați în mod echitabil, dar diferențiat, având o comportare 

pozitivă, dar neezitând să-și manifeste dezacordul în fața unor greșeli. Cel mai bun mod de a 

reduce anxietatea elevilor este de a asigura o învățare individualizată ce se adresează cerințelor 

lor și care face apel la evaluarea criterială. Elevii participă si la luarea deciziilor ce îi privesc, 

discuțiile cu ei bazându-se pe cerințele lor intelectuale și afective. Încrederea în forțele proprii 

și capacitatea de a finaliza ceea ce au început sunt comportamente ce se achiziționează în timp. 
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3.64. Integrarea copiilor cu C.E.S. în învățământul de masă 

 

Profesor învățământ primar Văcăroiu Iuliana, 

Școala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung, jud. Argeș  

 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, 

perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, variind de la societate la societate, 

furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au 

reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie 

însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al 

mediului. Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă 

prin joc informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din 

mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. Datorită faptului că se desfăşoară 

mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu 

handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim două 

persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa 

copilului. 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate 

în structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite. 

Forme ale integrării copiilor cu C.E.S. în școala românească: 

- Cooperarea școlii obișnuite cu școala specială: prima coordonează procesul integrării și 

stabilește un parteneriat activ între cadrele didactice din cele două școli care vor experimenta și 

susține un nou mod de desfășurare a activităților didactice, pregătind împreună conținutul 

activităților școlare, adaptând materialele și mijloacele de învățare folosite în timpul orelor și 

oferind un cadru confortabil tuturor elevilor din clasă. 

- Organizarea unei clase speciale în școala obișnuită: copiii deficienți sunt integrați în 

școli de masă unde să intre în relație cu elevii obișnuiți, facilitându-se, cu sprijinul cadrelor 

didactice și al specialiștilor din școală, o mai bună intercunoaștere și relaționare între cele două 

categorii de copii.  

- Amenajarea în școala obișnuită a unui spațiu sau a unei săli de instruire și resurse pentru 

copiii deficienți, integrați individual în clase obișnuite din școala respectivă: profesorul care se 

ocupă cu elevii deficienți este profesorul de sprijin care desfașoară activități cu acești copii, atât 
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în spațiul special amenajat în școala, cât și la orele de clasă, atunci când condițiile permit acest 

lucru, colaborând direct cu educatorii din clasele unde sunt integrați copiii. 

- Modelul itinerant favorizează integrarea într-o școala de masă a unui număr mic de copii 

cu cerințe speciale, domiciliați la mică distanță de școală și sprijiniți de un profesor itinerant 

(specializat in munca la domiciliul copiilor cu un anumit tip de deficiență); ei pot astfel participa 

la activitatile scolii respective. 

- Modelul comun este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că 

profesorul itinerant este responsabil de toți copiii cu deficiențe dintr-un anumit areal și oferă 

servicii de sprijinire a copilului și familiei, ajută părinții la alcătuirea programelor de învățare, 

urmărește evoluția școlară a copilului, colaborează cu profesorii școlii obișnuite în care este 

integrat copilul și intervine atunci când apar probleme de învățare sau de adaptare a copiilor la 

anumite cerințe școlare. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o 

urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; 

consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie 

în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru 

educaţia sa. 

În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi 

sau indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu 

tulburări de comportament se simte respins de către mediul şcolar (educatori, colegi). Ca 

urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri 

subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi 

evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice 

pentru tulburări motorii. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum 

mai mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil 

dacă este cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne 

permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. Copiii cu tulburări 

vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi de predare 

adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, 

asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

Există 6 principii ale proiectării curriculare în cazul copiilor cu C.E.S.: 
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 accent pe ideile fundamentale; 

 utilizarea unor strategii didactice de bază; 

 asigurarea de suport intermediar în realizarea oricăror acţiuni; 

 integrarea strategică a cunoştinţelor; 

 recapitularea obiectivă a acestora; 

 asigurarea unui fond primar de cunoştinţe. 

Această proiectare se face de către profesorul de sprijin în colaborare cu celelalte cadre 

didactice care predau la clasă, urmărindu-se formarea competenţelor de bază de citit, scris, 

socotit, prin: recapitulare, conversaţie, lucru în grup şi utilizarea de material intuitiv. 

Profesorul de sprijin poate desfăşura şi activităţi individuale cu elevul în afara clasei de 

elevi de 2-3 ori pe săptămână sau în afara orelor de curs. Ultimele două modalităţi sunt mai des 

utilizate, în detrimentul primei care este, de fapt, cea mai eficientă. Celelalte presupun 

excluderea copilului cu C.E.S. din grupul clasei şi astfel principalul obiectiv al recuperării şi 

ameliorării acestor copii, acela de a socializa, este eliminat. Ceea ce se urmăreşte nu este 

neapărat progresul intelectual al copilului cu C.E.S., cât progresul la nivel social şi aptitudinal 

al acestuia. În cazul în care într-o clasă există un copil cu C.E.S., în funcţie de nivelul 

deficienţelor diagnosticate, se va diminua efectivul maxim al clasei cu 1-2 elevi. 

Din experiența personală pot afirma că orice cadru didactic poate folosi în procesul 

instructiv-educativ cât și de integrare în colectivitate, diverse strategii și intervenții utile: 

 - Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

- Stimularea încrederii în sine și a motivației pentru învățare; 

- Încurajarea sprijinului și cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive 

a colegilor; 

- Încurajarea independenței, creșterea autonomiei personale; 

- Încurajarea eforturilor; 

- Sprijin, încurajare și apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor, fără a crea dependență; 

- Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, 

astfel încât să fie încurajat și evidențiat cel mai mic progres; 

- Crearea unui climat afectiv, confortabil; 

- Centrarea învățării pe activitatea practică; 

- Sarcini împărțite în etape mai mici, realizabile; 

- Folosirea învățării afective; 

- Adaptarea metodelor și mijloacelor de învățare, evaluare, etc. 
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Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât 

consultarea psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu 

implicarea tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el 

de un real ajutor, el oferind consilierea elevului şi a familiei. 

Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să 

depăşească barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile 

necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să 

dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea 

barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. Pentru a uşura copiilor 

cu dificultăţi de asimilare integrarea în şcolile de masă, este necesar ca în aceste şcoli să se 

asigure o atmosferă mai primitoare şi de acceptare. 

O caracteristică specială a acestor copii „în pericol de excludere” o constituie faptul că 

posibilităţile lor nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii. Ei nu se 

adaptează cu uşurinţă si nu pot obţine succese în cadrul sistemului educaţional tradiţional. (Nu 

reuşesc la examenele de capacitate sau bacalaureat, nu reuşesc să obţină diplome). Toate aceste 

corecturi se pot realiza în cadrul şcolii de masă şi al familiei, cu ajutorul programelor de 

dezvoltare cognitivă. 

Datorită faptului că se desfășoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile 

trebuie să fie adaptate în funcție de deficiența copilului. Copiii cu tulburări de comportament 

trebuie să fie permanent sub observație, iar la cei cu ADHD jocurile trebuie să fie cât mai 

variate. În perioada de preșcolar se desfășoară mai ales în grup, asigurându-se astfel 

socializarea. Din acest motiv, copiii cu deficiențe trebuie să fie înscriși la grădiniță, alături de 

copiii sănătoși. Copiii sunt curioși, dar practici, astfel că ei vor accepta ușor un copil cu 

deficiență fizică, care se deplasează în scaun cu rotile sau în cârje. Ei sunt suficient de simpli și 

deschiși pentru a accepta ușor un coleg cu probleme de sănătate. La această vârstă, socializarea 

se realizează ușor prin intermediul jucăriilor și al echipamentelor de joc. Totuși, trebuie să fim 

atenți la unele probleme deosebite. Unii copii cu deficiențe au avut experiența neplăcută a 

spitalizării și a separării de părinți. De aceea, pot apărea reacții intense, mai ales în primele zile 

de grădiniță. În alte cazuri, copilul are probleme legate de utilizarea toaletei și de deplasare. În 

aceste situații, este de preferat să se solicite prezența mamei până la acomodarea copilului în 

colectivitate și acomodarea personalului cu problemele copilului. Prin folosirea jocurilor 

didactice, elevii învață cu plăcere, au o comportament adecvat orelor de curs, fiind activi, 

acceptă orice fel de competiție. Rolul jocului constă în faptul că el facilitează procesul de 
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asimilare și consolidare a cunoștințelor, iar datorită caracterului său formativ, influențează 

dezvoltarea personalității copilului. 

Jocul, prin componența sa afectiv-motivațională, devine o formă de compensare și de 

echilibrare. Rolul compensator al jocului rămâne un mod de apărare prin faptul că mecanismele 

de apărare nu sunt inhibatoare ci stimulatoare. Majoritatea psihologilor au demonstrat 

contribuția jocului în socializarea copilului, în formarea și educarea laturilor personalității 

acestuia, fiind consecința directă a dezvoltării sistemului relațional. 

Jocul constituie formula fundamentală de dezvoltare a mecanismelor necesare socializării 

,,eu”- lui. Perceperea de sine se instituie ca rezultat al unei relații între mine și celalalt. Jocul 

duce la stabilirea unor asemenea relații. Jocurile de imitație implică o anumită identificare cu 

modelul, iar această identificare are un substrat afectiv ca efect socializant, pentru că trăirea 

modelului înseamnă un proces de modelare a însuși comportamentului social. În joc, copilul 

învață să fie moral, înainte de a fi moral, învață să fie cinstit înainte de instituirea exigențelor 

sociale. Rolurile pe care copilul și le asumă prin joc, îl conturează ca o individualitate printre 

celelalte individualități, fie infantile, fie adulte. Prin joc, copilul nu intră în competiție de 

performanță cu adultul ci se ,,adultizează”, acesta devenindu-i egal,  prin roluri își capătă sensul 

de manifestare a dorinței de autodepășire. Această dorință rezultă, pe de o parte, din identificare, 

pe de altă parte din admirație, precum și din comparația firească pe care copilul o face în fiecare 

clipă cu adultul. De aceea, copilul deficient mental învață prin joc, cum să intre în relații cu 

adulții și cu cei de aceeași vârstă, cum să se comporte într-o anumită împrejurare, într-un anumit 

mediu (strada, parcul, cinematograful, cabinetul medical etc). Jocurile de socializare ocupă un 

rol deosebit în educația acestor copii și contribuie direct la adaptarea lor în mediul social și 

profesional.  

Neimplicarea noastră, a celor din jur este o sentință mai periculoasă - și cu o bătaie mai 

lungă în viitor - decât orice predispoziție biologică sau socială! 

„Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, 

sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi 

sau talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, 

copii aparţinând minorităţilor lingvistice şi entice…” (Declaraţia de la  Salamanca -  Spania, 

1994) 
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