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       Inspectoratul Școlar Județean - Cluj, în parteneriat cu Agenția de Administrare a 

Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare (AARNIEC), derulează 

în perioada 23.04.2018– 22.08.2020, Proiectul „Predare pentru schimbare” – 

POCU/73/6/6/106572 

Programul de 
formare “Evaluarea 

și dezvoltarea 
personală a copiilor 

și elevilor “ 

a fost 
structurat pe 

6 module 

vizează:  

- dezvoltarea capacității 

instituționale și a 

competențelor 

profesionale;  

- reducerea și prevenirea 
părăsirii timpurii a școlii 
de către elevii aflați în 

situații de risc 

s-a 
desfășurat 

pe parcursul 
a 90 de ore 

este adaptat 
nevoilor cadrelor 

didactice, 
personalului de 

sprijin și managerilor 
școlari 

Posibilitatea 
realizării de 
miniproiecte 



Scοрul proiectului: 
        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. 

  

 Obiectivele proiectului: 

 Ȋmbunătăţirea nivelului de dezvoltare a abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală la 

elevi. 

  Dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare în colectivul  elevilor, la începutul 

ciclului gimnazial. 

,,Diversitate în comunicare’’              



Participanți la miniproiect 

 
• 10 copii cu dizabilități uşoare şi moderate, cu vârsta 10-13 ani, clasa a V a C din Școala 

Gimnazială Specială CRDEII Cluj-Napoca 

• Elevi din şcoala de masă 

• Părinţi 

• Cadre didactice 

,,Diversitate în comunicare’’              



Durata miniproiectului 

 

              30 iulie-30 noiembrie 2019 

 

,,Diversitate în comunicare’’              



Activități 
desfășurate 

jocuri şi 
activităţide 
cunoaștere, 
comunicare, 
creativitate,   metode  de 

îmbunătăţire a 
comunicării,poveșt
i educative pentru 

sprijinirea 
dezvoltării 
personale a 

copiilor și elevilor 

Activităţi de 
informare şi 
consiliere a 
părinţilor 

jocuri în 
echipă, de 

colaborare in 
parteneriat 

activităţi de 
dezvoltare 
personală 

ateliere de 
lucru 

,,Diversitate în comunicare’’              



1.Să ne cunoaştem şi să comunicăm! 
 



2. ,,Bucuria de a comunica!” 



3.,,Mesagerul” 



4.,,Arta conversaţiei-invitaţie la dialog cu părinţii!” 



5. ,, Comunicăm prin artă!”              



6 ,, Ne jucăm şi comunicăm!”  



7,,Toţi diferiţi, toţi egali !’’  



 8. ,,Natura şi noi!” 



9.,,Ȋn lumea filmului!” 



10.,,Ȋmpreună- am reuşit!”   



Activităţile educaționale întreprinse și derulate s-au axat pe: 

 prevenirea abandonului școlar si identificarea timpurie a riscurilor de 

abandon școlar; 

 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; 

 implicarea în procesul educativ al părinților și a comunității, 

facilitându-se dialogul școală-familie-comunitate; 

 promovarea exemplelor de bună practică 

 

,,Diversitate în comunicare’’  



,,Rezultate’’  

• 10 elevi din învăţământul special au fost sprijiniţi pentru a participa la activităţi 

educaţionale; 

• 4 activităţi de dezvoltare personală au fost desfăşurate cu 10 elevi; 
• 4 activităţi educaţionale  în scopul prevenirii abandonului şcolar la care au 

partcipat 10 elevi; 
• 10 elevi participanţi la activităţi pentru îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare şi 

cooperare; 
• 1 activitate de implicare a 7 părinţi  şi 10 elevi din clasa a V a, un psiholog, 

director şi alte 3 cadre didactice,  în activităţile şcolare; 
• 1 activitate de implicare a 7 elevi  elevi din şcoala de masă şi 10 elevi din grupul 

ţintă pentru îmbunătăţirea comunicării şi nondiscriminării; 
 

 

• îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare prin metode stimulative; 

• si-au dezvoltat abilităţi de autocuoaştere şi intercunoaştere; 

• au prezenţă bună la şcoală; 

• participă cu interes la activităţi; 

 

 


