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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 “ 

este adaptat 
nevoilor cadrelor 

didactice, 
personalului de sprijin 
și managerilor școlari 

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 

a fost 
structurat pe 

6 module 





Activități 
desfășurate 

jocuri de 
cunoaștere, 
comunicare, 
creativitate, 

relaxare 
 realizare de povești 
terapeutice/ povești 

educative pentru 
sprijinirea 
dezvoltării 

personale a copiilor 
și elevilor 

Activități de 
monitorizare a 

emoțiilor 

jocuri în echipă, 
de coeziune a 

grupului 

ore de 
dezvoltare 
personală 

ateliere de 
lucru 















Cadrele 
didactice 

au dobândit noi competențe: 

- metodologice; 

- de comunicare și 
relaționare; 

- de evaluare a elevilor; 

- psiho-sociale; 

- tehnice și tehnologice; 

- de management al carierei. 

au obținut 22 de credite 
transferabile 

burse de performanță 

au primit sprijin 
pentru dezvoltarea 

proiectelor 
educaționale în școli 



Stagiile de practică 

Acțiunile educaționale întreprinse și derulate 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; 

 implicarea în procesul educativ al părinților și a comunității, facilitându-se 

dialogul școală-familie-comunitate; 

 promovarea exemplelor de bună practică 

 



Poze din timpul activităților  

















Rezultate 

Elevii  

și-au dezvoltat 
abilităţi de 

autocunoaştere 
şi 

intercunoaştere 

și-au îmbunătățit 
performanțele 
educaționale 

au o prezență 
mai  bună la 

școală 

prezintă un 
interes crescut 

pentru activități 



12 Miniproiecte educaționale 

 
 
 

 

 dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale necesare convieţuirii în armonie cu 

ceilalţi; 

 manifestarea unui  comportament tolerant, civilizat; 

 adoptarea unui stil de viață sănătos atât la școală  cât și acasă; 

 consolidarea parteneriatului școală – familie prin derulare de activități cu elevii și 

părinții acestora; 

dezvoltarea abilităților sociale prin jocul în perechi/grup; 

 reducerea și eliminarea discriminării; 

 creșterea stimei de sine; 

 reducerea tendințelor agresive; 

diminuarea riscului de abandon școlar; 

  îmbunătățirea frecvenței școlare 

 

 

 

 

 



 dezvoltarea capacității de comunicare prin utilizarea complexă a unor 

instrumente de comunicare; 

 asimilarea unor modele comportamentale şi valori morale;  

 identificarea și exprimarea corectă a emoțiilor/ sentimentelor; 

dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii prin activităţi de art-terapie; 

 creșterea fluenței în citire; 

 consolidarea noțiunilor gramaticale; 

dezvoltarea vocabularului; 

 consumarea excesului de energie și îmbunătățirea concentrării; 

 consolidarea echilibrului; 

 corectarea deficiențelor de postură; 

 tonifierea musculaturii. 

 

 

 

 

Obiective 



“Înotul – terapie pentru copiii cu ADHD “     

           profesor-educator, Popa Camelia 

Acomodarea cu apa 



2. ,,Popas pe tărâmul copilăriei” 

profesor-educator, Cioban Mihaela 

Este un proiect de dezvoltare personală ce cuprinde 

activități de: 

  autocunoaștere; 

  comunicare; 

  orientare școlară și profesională; 

  terapie prin artă și socializare,  

activități care vor contribui cu succes la dezvoltarea 

abilităţilor personale şi sociale ale elevilor cu cerințe 

educaționale speciale din școala noastră. 

 



3. “Împreună, cu drag, la şcoală!” 

profesor psihopedagog, Nechita Monica 

Activități de autocunoaștere, consiliere, jocuri și ateliere: 

  “Mă cunosc, mă cunoşti! “ 

 “Sunt părinte şi mă implic! “ 

 “Coiful cunoaşterii” 

 “Suntem o echipă! “ 

 “Brăţara prieteniei” 

 “Împreună putem!” 

 “Ne pregătim de sărbătorile de iarnă” 

 “Bucuria de a avea prieteni” 

 

 



“Sunt părinte şi mă implic!” 
 



4. “ Stop Bullying“ 

profesor-logoped, Dumitriu Codruța 

Ateliere de lucru și creație: 

 “Bullyingul în școală”- jocuri de rol, realizate în colaborare cu studenții 

de la UBB, Facultatea de Teatru și Televiziune; 

 “Operator de film”; 

 joc de rol cu animale;  

 teatru de păpuși 

 



5. “Orașul prin ochi de copil” 

profesor psihopedagog, Prisneac Simona 

În cadrul acestui mini-proiect educațional, elevii descoperă: 

 interdependențele dintre oameni și instituțiile publice și private, în condițiile 

egalității în drepturi și a nondiscriminării; 

 importanța educației financiare, ca instrument al susținerii nevoilor și 

dorințelor unei familii.  

 

Elevii: 

 își dezvoltă o imagine adecvată despre sine; 

 cooperează cu ceilalți respectând regulile, interesele grupului și ale 

societății; 

 învață despre diversitate și drepturile copilului/ale cetățeanului într-o 

comunitate unde egalitatea, nondiscriminarea, demnitatea și respectul stau la 

baza tuturor aspectelor vieții.  

 



6. “Cercul micilor artiști” 

profesor psihopedagog, Simina Olga 

Proiectul își propune: 

 să dezvolte aptitudinile artistico-plastice ale 

elevilor de etnie romă din școală, care îi pot 

ajuta să-și aleagă o meserie (ex. meșter iconar); 

 să dezvolte abilități  de comunicare și exprimare 

a emoțiilor. 

 



 

,,Și eu pot fi artist” 



7. “Împreună prin joc și joacă pentru dezvoltarea unei 

comunități de învățare” 

profesor de sprijin, Pop Ioana 

 

Proiectul își propune: 

 crearea unui mediu de învățare sigur și 
prietenos, care să faciliteaze incluziunea 
elevilor cu CES, prin dezvoltarea relațiilor 
interpersonale pozitive; 

 creșterea implicării familiei în procesul de 
învățare și dezvoltare  a copilului cu CES; 

 promovarea învățării prin joc și joacă; 

 creșterea ratei de frecvență școlară a 
elevilor aflați în situații de risc 
educațional; 

 îmbunătățirea performanțelor școlare ale 
elevilor cu CES. 



 

               “Ordinul lingurițelor” 



8. “Povești școlărești - scurte povestiri terapeutice” 

profesor – educator, Ioviță Daniela 

 

 Proiectul are ca scop realizarea de către copii a unor povești moralizatoare. 

 Copiii învață ce este o poveste, apoi află sau deduc singuri/cu sprijin care 

este scopul, ce obiective sunt urmărite și ce mesaj poate transmite o poveste.  

 La finalul proiectului, toate poveștile vor intra într-o competiție pentru 

alegerea celor mai reușite zece povești. 

 Cu aceste zece povești vor  realiza o cărticică ilustată.  

 Cea mai frumoasă poveste va fi pusă în scenă și jucată în fața celorlalți 

colegi, la finalul anului școlar. 

 



                               

9. “Clubul elevilor isteți și sănătoși” 

profesor psihopedagog, Pușcaș Luminița 

 

Proiectul își propune dezvoltarea abilităților de viață la elevi pe două axe:  

 abilitatea de lucru în echipă și de acceptare a diferențelor; 

 abilități de igienă personală și de adoptare a unui stil de viață sănătos. 

      Se vor desfășura activități de dezvoltare personală, activități outdoor la 

Baza Sportivă Gheorgheni  și o vizită la Parcul Etnografic Romulus Vuia. 

      Familiile elevilor vor fi implicate prin: informări  săptămânale  asupra 

comportamentului elevilor precum și prin participări directe la activitățile 

outdoor. 



   Un calendar special 



10. “Fii supererou! Transformă conflictul!” 

profesor psihopedagog, Văetiși Lorena 

 

Proiectul își propune: 

 modalități de abordare a conflictelor; 

 rezolvarea/transformarea conflictelor; 

 comunicarea non-violentă; 

 mediere între copii. 



Din activitatea noastră 



“Diversitate în comunicare” 

profesor - logoped, Ștefan Ionela 

Activităţi: 

 de cunoaştere/ autocunoaştere a elevilor; 

 pentru îmbunătăţirea şi stimularea comunicării între elevi;   

 de dezvoltare pentru o mai bună colaborare la nivelul clasei; 

 de informare şi consiliere pentru părinţi în vederea unei mai bune 

comunicări cu şcoala; 

 parteneriate cu elevii din şcoala  de masă în vederea eliminării fenomenului 

de discriminare, stereotipie, prejudecăti şi nevoile de integrare şi incluziune 

ale elevilor din învăţamântul special. 



Să ne cunoaştem şi să comunicăm! 

 



12. “ABCDELA – litere și silabe” 

profesor – logoped, Petrenciu Adela - Maria 

 
Jocul, vine în sprijinul elevilor de etnie rromă încadrați în școală 

și le oferă posibilitatea însușirii limbii române într-o formă 

acurată, contribuind astfel la o mai bună incluziune socială a lor. 

Poate fi utilizat și ca instrument de screening.  

 

ABCDELA urmărește: 

 creșterea fluenței în citire; 

 consolidarea noțiunilor gramaticale ( litere, vocale, consoane, 

silabe); 

 dezvoltarea abilităților sociale prin jocul în perechi/grup; 

 reducerea și eliminarea discriminării; 

 dezvoltarea vocabularului. 

 

Poate fi utilizat de la 7 ani +. 





7 burse de performanță 




